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RESUMO 
 
 
Objectivos: Este trabalho procura analisar a implementação do conceito de marketing 
no ambiente interno (orientação para o mercado interno) e no ambiente externo 
(orientação para o mercado externo), avaliando alguns dos seus efeitos no contexto de 
organizações do sector público local portuguesas. Especificamente, esta dissertação 
pretende estudar o impacto da implementação do conceito de marketing interno na 
orientação para o mercado (externo). Adicionalmente, examina o efeito da orientação 
para o mercado (externo) em atitudes relacionadas com o trabalho (satisfação no 
trabalho e comprometimento organizacional) e no desempenho organizacional. 
 
Metodologia: A abordagem metodológica escolhida combinou métodos qualitativos 
com métodos quantitativos. Foi empregue a metodologia associada aos modelos de 
equações estruturais para analisar as informações recolhidas de uma amostra a membros 
do executivo de Câmaras Municipais da região Norte de Portugal, para verificar as 
hipóteses estabelecidas no modelo de pesquisa. 
 

Resultados: Os resultados do estudo empírico mostraram que a implementação do 
conceito de marketing interno tem um efeito importante no desenvolvimento de 
comportamentos orientados para o mercado (externo). Além disso, o efeito da 
orientação para o mercado (externo) em atitudes relacionadas com o trabalho e no 
desempenho organizacional foi suportado pelos dados. Contudo, os resultados não 
encontraram suporte para a relação entre essas respostas atitudinais e o desempenho 
organizacional. 
 

Implicações práticas: Os gestores do sector público local deverão reconhecer a 
importância de dedicar recursos que assegurem a recolha, disseminação e resposta à 
informação de mercado, tanto no ambiente interno como no externo, para melhorar a 
satisfação no trabalho, o comprometimento organizacional e o desempenho 
organizacional. 
 

Originalidade/valor: Apesar de ser aclamado que a implementação do marketing no 
ambiente interno é vital para o sucesso do marketing externo, esta relação não tem sido 
extensamente discutida na literatura. Os resultados deste estudo fornecem evidências 
quantitativas que suportam esta associação. Além disso, este estudo constitui uma 
pesquisa adicional sobre o papel dos comportamentos orientados para o mercado na 
satisfação no trabalho, no comprometimento organizacional e no desempenho 
organizacional, apresentando desafios interessantes em termos de pesquisas futuras, 
entre os académicos e gestores. 
 
 
Palavras-chave: Orientação para o mercado, Marketing interno; Satisfação no trabalho, 

Comprometimento organizacional; Desempenho organizacional, Sector 
público local. 
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ABSTRACT 
 
Purpose: This paper seeks to analyse the marketing concept implementation within 
both the internal (internal market orientation) and external environment (external market 
orientation) and assess some of its effects in the context of Portuguese local public 
sector. More specifically, the paper aims to study the impact of internal marketing 
implementation on (external) market orientation. Additionally, it examines the effect of 
(external) market orientation on employee’s job-related attitudes (job satisfaction and 
organisational commitment) and organisational performance.  
 
Design/methodology/approach: The methodological approach combined quantitative 
and qualitative data. A structural equation modelling methodology was employed to 
analyze the data collected from a sample of Municipality executive board members in 
order to verify the hypotheses corresponding to the causal relationships proposed in the 
research model. 
 
Findings: The results of the empirical study carried out showed that internal marketing 
implementation has an important effect in fostering market-oriented behaviors of local 
public organizations. Also, the effect of (external) market orientation on job-related 
attitudes and on organizational performance was supported. However, the study 
findings did not support that increased levels of job satisfaction and organisational 
commitment enhances organisational performance. 
 
Practical implications: Local public sector managers should recognize the importance 
of devote resources that ensures the gathering, dissemination and the responsiveness to 
market information that is collected, both in the internal as in the external environment, 
for enhanced job satisfaction, organisational commitment and organisational 
performance. 
 
Originality/value: Despite the claims that the implementation of marketing in the 
internal environment is vital for the external marketing success, this relationship has not 
yet been extensively discussed in the literature. The study’s results provide quantitative 
evidence to support this association. Also, this study offers additional research on the 
role of market-oriented behaviors on job satisfaction, organizational commitment and 
organizational performance, presenting interesting challenges for further research 
among practitioners and academics. 
 
 
Keywords: Market orientation, internal marketing, job satisfaction, organisational 

commitment, organisational performance, local public sector 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente investigação pretende propor um modelo conceptual que relacione a 

implementação do conceito de marketing (no ambiente externo e interno), com 

respostas atitudinais1 (satisfação no trabalho e comprometimento organizacional) e com 

o desempenho organizacional. Aplicou-se este estudo a organizações do sector público 

local, especificamente às Câmaras Municipais (aos seus membros do executivo) da 

região Norte de Portugal Continental. 

Neste capítulo introdutório, para uma melhor contextualização do tema, discute-se 

algumas condicionantes e principais desafios enfrentados pelas organizações do sector 

público em geral (e do sector público local em particular). Segue-se o enquadramento 

do tema, a apresentação dos objectivos e questões de pesquisa subjacentes a esta 

investigação, bem como a justificação da escolha desta problemática e a sua relevância. 

Posteriormente, efectua-se uma breve apresentação do modelo conceptual proposto e 

das respectivas hipóteses (a ser desenvolvida aprofundadamente no Capítulo 3), e da 

metodologia a ser utilizada (explicitada detalhadamente no Capitulo 4). Por último, faz-

se um esboço da organização da tese. 

1.1 CONDICIONANTES E DESAFIOS DO SECTOR PÚBLICO  

Definir o que constitui o sector público não é sempre uma tarefa fácil. Usualmente, o 

termo sector público é usado como uma forma de denominar colectivamente as 

instituições que a sociedade considera necessárias para o bem-estar básico dos seus 

membros (Chapman e Cowdell, 1998). Essas instituições são fundadas e financiadas 

pelo Estado, nos interesses do Estado e, através do Estado, nos interesses dos seus 

cidadãos (Chapman e Cowdell, 1998).  

Em quase todo o mundo, desde o final da década de 70, a reforma do Estado tornou-se 

uma palavra de ordem (Abrucio, 1997), em resposta a factores de índole sócio-

económica (crise económica mundial, crise fiscal, crise do Estado contemporâneo e a 

globalização e transformações tecnológicas), os quais contribuíram para a ruptura que 

                                                 
1   Na presente investigação, as respostas atitudinais dos membros da organização são entendidas como 

sinónimo de atitudes (relacionadas com o trabalho e com a própria organização) detidas por esses 
membros. São objecto de investigação, neste estudo, a satisfação no trabalho e o comprometimento 
organizacional. 
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ocorreu no funcionamento do sistema tradicional (no modelo burocrático da 

Administração pública2).  

Na maioria das democracias ocidentais, as reformas significativas que o sector público 

tem vindo a sofrer, têm incidido no incremento da eficiência e eficácia dos recursos 

públicos, através do estabelecimento de melhores processos organizacionais, 

nomeadamente no que concerne às práticas de gestão, com vista a mudar a forma como 

as organizações públicas operam (Boland e Fowler, 2000). Para fazer face às mudanças 

no quadro geral envolvente, tem sido sugerido pelos autores da área a adopção de 

práticas implementadas no sector privado, com o intuito de tornar as organizações do 

sector público mais flexíveis, adaptáveis e inovadoras (Parry e Proctor-Thomson, 2003).  

Independentemente da sua matriz ideológica, a instauração de programas de 

modernização da Administração pública tem sido uma das mais usuais actividades dos 

governos contemporâneos, os quais têm vindo a submeter as suas estruturas a uma série 

de transformações. Algumas das razões associadas à falha do “velho” paradigma de 

Administração pública parecem associadas à falta de flexibilidade e capacidade de 

resposta, dadas as fortes restrições legais e estatutárias (Parker e Bradley, 2000), à 

complexidade administrativa, ao ênfase nas rotinas e na previsibilidade (Ingstrup e 

Crookall, 1998 citados por Sá, 2002), e à reduzida autonomia dos gestores do sector 

público para a tomada de decisões e respectiva assunção de responsabilidades3. 

A introdução da abordagem gestionária no sector público faz parte deste contexto, a 

qual, substituindo o modelo burocrático weberiano, introduziu a lógica da produtividade 

existente no sector privado (Abrucio, 1997). Nas últimas décadas do século XX, esta 

abordagem foi a predominante (Carapeto e Fonseca, 2005). Todavia, ao longo do 

tempo, as reformas do Estado (e a modernização do sector público) foram efectuadas de 

forma diferente, consoante a abordagem teórica, a cultura e o contexto institucional de 

cada país. Além disso, dentro das próprias abordagens gestionárias, existem 

perspectivas que se diferenciam, sendo a distinção mais usual aquela que se faz entre o 

                                                 
2   Na presente investigação, os vocábulos Administração pública e sector público serão considerados 

sinónimos. Será colocado o termo “Administração” com maiúscula para referir a Administração 
pública, evitando a confusão com o termo “administração” entendido como uma função de gestão. 

3   A questão fundamental, segundo Carapeto e Fonseca (2005), relaciona-se com o papel do Estado na 
sociedade actual e com as suas metas e finalidades, dado que o perfil e dimensão da Administração 
pública dependerão das funções que se atribuem ao Estado. 
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New Public Management4 e o Reinventing Government5 (Carapeto e Fonseca, 2005). 

Para além destes termos, outros têm sido usados, por exemplo, a Nova Administração 

Pública (“new public administration”), e o Novo Managerialismo (“new 

managerialism”).  

De uma forma geral, as diferenças ideológicas e práticas das várias abordagens 

reflectem a diferente ênfase colocada no consumidor individual versus o cidadão como 

membro da comunidade, e na accountability6 politica versus accountability gestionária, 

as distintas concepções acerca do papel do Estado e da importância de preocupações 

sobre a equidade social, e as divergências acerca da potencial superioridade das técnicas 

de gestão do sector privado (Sá, 2002). Contudo, em diversos países (tais como 

Inglaterra, Austrália, França, Alemanha, Suécia, Espanha e Portugal), as características 

comuns desses processos de reforma relacionam-se com: o foco na maior disciplina e 

parcimónia na utilização dos recursos; a orientação para o cliente; as novas formas de 

fornecimento de serviço (descentralização, subcontratação, parcerias público-privadas); 

a fragmentação da Administração pública em redes de unidades mais pequenas; algum 

grau de separação entre a formulação das políticas e a sua implementação; a orientação 

para o desempenho; a discrição gestionária e crescente accountability relativamente aos 

resultados; o melhoramento da capacidade de resposta através da descentralização da 

autoridade e delegação de poderes dos gestores, funcionários públicos, clientes e 

cidadãos; e a adopção de novas tecnologias (Sá, 2002).  

Portanto, nas reformas que ocorreram nos vários países, assiste-se a uma certa 

convergência de princípios, nomeadamente: “todos descentralizam, todos empregam os 

modelos da teoria de gestão, todos parecem abraçar as virtudes da sociedade civil, todos empregam 

princípios como os da produtividade, da eficiência, da eficácia, do controlo da despesa pública, da 

transparência, do aumento do controlo político democrático e do aumento da participação dos 
                                                 
4  Preconizando a transferência das actividades governamentais para o sector privado através de 

privatizações, o New Public Management foi implementado, de forma mais visível, na Nova Zelândia, 
Austrália, EUA, Reino Unido e em vários países europeus (Carapeto e Fonseca, 2005). Nesta 
abordagem, combinam-se os mecanismos de mercado e as ideias e técnicas de gestão do sector 
privado, referindo-se à reforma institucional (através da introdução de mecanismos de mercado), e à 
reforma administrativa (melhorando a gestão com os objectivos de redução da despesa pública, o 
reforço da responsabilidade e a satisfação do consumidor) (Carapeto e Fonseca, 2005). 

5   Esta expressão deve-se a David Osborne e a Ted Gaeber, tendo sido o tema principal do livro que 
publicaram em 1992, com o título “Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is 
transforming the public sector from schoolhouse to statehouse, city hall to the pentagon” (Bilhim, 
2004). Neste livro, os autores exploram a ideia do governo empreendedor. Esta obra constitui o ponto 
de referência que marca a reforma do papel do Estado nos estados Unidos da América. 

6   Nesta dissertação, por vezes, será utilizado o termo accountability na sua versão anglo-saxónica, sendo 
este entendido no sentido de prestação de contas e/ou responsabilização pelas decisões tomadas.  
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cidadãos” (Carapeto e Fonseca, 2005:24). No fundo, a maioria das iniciativas pretende 

imprimir maior flexibilidade, aumentar a “capacidade de resposta” e tornar as 

organizações do sector público mais eficientes e eficazes.  

No que se refere aos modelos de reforma, outras distinções são possíveis, 

nomeadamente entre os modelos predominantemente gestionários e os modelos 

predominantemente participativos (os quais ganharam relevância sobretudo nos anos 90 

do século XX), sendo a importância atribuída ao cidadão o ponto de discórdia 

fundamental entre as correntes referidas (Carapeto e Fonseca, 2005).  

Transformar as organizações públicas em organizações semelhantes às organizações 

privadas, em termos de orientação para resultados e metas de desempenho, tem sido o 

objectivo das correntes gestionárias (Carapeto e Fonseca, 2005). Neste contexto, o 

cidadão é definido como cliente, sendo-lhe dada a oportunidade de escolha (entre os 

serviços públicos e entre estes e os privados), procurando melhorar a qualidade e 

eficiência dos serviços públicos. Por sua vez, as correntes participativas preconizam que 

as organizações públicas, ao operar num ambiente político, respondem perante cidadãos 

e não perante clientes (Carapeto e Fonseca, 2005)7. Nesse contexto, assiste-se à 

concepção de uma nova forma de Administração, que transforma o modelo gestionário 

através do enriquecimento obtido pelas teorias da cidadania democrática (Bilhim, 2001 

citado por Carapeto e Fonseca, 2005). 

Portugal não foi imune a estas transformações, tendo a Administração pública 

portuguesa sofrido, nos últimos vinte anos, profundas mudanças (Carapeto e Fonseca, 

2005). Em 1993, o relatório Renovar a Administração Pública preconizava, como 

pontos de agenda para o futuro, os seguintes: repensar as missões da Administração; 

dinamizar novos modelos estruturais; desintervir, introduzindo mecanismos de 

mercado; e envolver a sociedade no processo de mudança (Carapeto e Fonseca, 2005).  

A introdução das reformas foi efectuada, em Portugal, por via legislativa8, começando-

se, a partir daí, a adoptar uma abordagem mais gestionária, aplicável tanto a nível das 

estruturas e procedimentos como na própria cultura organizacional (Carapeto e Fonseca, 

                                                 
7   Esta visão justifica-se, segundo os autores, devido: 1) Às qualidades associadas à cidadania, que são 

fundamentais na relação entre os indivíduos e o Estado; 2) À introdução de desigualdades entre os 
indivíduos, consequência do conceito de cliente; e 3) Dado que o conceito de cliente coloca em causa 
a natureza política da cidadania. 

8   Consagrou-se, na Constituição da República Portuguesa e no Código do Procedimento Administrativo 
um conjunto de princípios em matéria organizativa e procedimental administrativa. 
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2005). Foram, então, desenvolvidas diversas iniciativas (baseadas no movimento do 

new public management), com objectivos de: 1) Prestar melhores serviços públicos; 2) 

Aumentar o nível de educação e treino dos funcionários públicos; e 3) Melhorar o uso 

dos recursos disponíveis, incrementando a eficiência e eficácia (Araújo, 2002 in Sá, 

2002). Foram criados diversos mecanismos que visavam o estreitamento das relações 

entre a Administração e os cidadãos9, bem como a criação de legislação ordinária para 

reforçar a modernização, qualidade e inovação da Administração pública portuguesa. 

As linhas orientadoras da reforma da Administração pública portuguesa, nas quais 

constam os objectivos gerais10, foram publicadas no final de Julho de 2003 sendo, no 

mês seguinte, publicado também um conjunto de documentos relativos à área da 

sociedade da informação e da Administração pública electrónica (Plano de acção para 

o Governo Electrónico), os quais foram agrupados por sete eixos de actuação11.  

A presente dissertação tem o sector público local como principal objecto de 

investigação. A Administração local enfrenta diversos desafios relacionados, na sua 

maioria, com aqueles que se manifestam para o sector público em geral (Sá, 2002). 

Tendo em conta factores como a dimensão, a diversidade e a complexidade do sector 

público, a maioria dos países considera necessário descentralizar a Administração 

pública através de instituições que fornecem serviços e tomem decisões localmente 

(Byrne, 2000). A forma como o sector público local opera varia consideravelmente nos 

diversos países. Contudo, o facto de a maior parte das autoridades locais serem 

compostas por representantes escolhidos pelos membros da comunidade, o facto de 

cada uma desempenhar diversas tarefas e fornecer uma variedade de serviços, e o facto 

de as suas responsabilidades estarem confinadas a uma área geográfica particular, 
                                                 
9  Por exemplo, o Fórum Cidadãos/Administração; a Comissão Empresas-Adminstração; o Livro de 

reclamações; a Loja do Cidadão; os Centros de Formalidades das Empresas, o Serviço público 
Directo, a Base de Dados Nacional de Reclamações e os Postos de Atendimento ao Cidadão, entre 
outros. 

10   Os objectivos constantes do documento são: Prestigiar a missão da administração pública e os seus 
agentes na busca da exigência e da excelência; Delimitar as funções que o estado deve assumir 
directamente daquelas que, com vantagem para o cidadão, melhor podem ser prosseguidas de forma 
diferente; Promover a modernização das organizações, qualificando e estimulando os funcionários, 
inovando processos e introduzindo novas práticas de gestão; Introduzir uma nova ideia de avaliação 
dos desempenhos, seja dos serviços, seja dos funcionários; e Apostar na formação e na valorização 
dos funcionários públicos (Carapeto e Fonseca, 2005). 

11  Eixo nº1: serviços públicos orientados para o cidadão; Eixo nº2: Administração pública moderna e 
eficiente; Eixo nº3: nova capacidade tecnológica; Eixo nº 4: racionalização de custos de comunicação; 
Eixo nº 5: gestão eficiente das compras; Eixo nº 6: serviços próximos dos cidadãos; e Eixo nº7: adesão 
aos serviços públicos interactivos. Os eixos relativos aos “serviços públicos orientados para o 
cidadão” e “serviços próximos dos cidadãos” estão na base da abordagem que se pretende imprimir 
nesta dissertação. 
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constituem características comuns (na maior parte das situações), que distinguem a 

Administração local12 de outras formas de Administração pública (Byrne, 2000). 

Existem razões económicas e políticas que justificam a existência do sector público 

local (Sá, 2002). Economicamente, através do fornecimento de um vasto conjunto de 

serviços e pelo seu papel como uma das principais fontes de emprego, tanto directa 

como indirectamente, mobilizando uma vasta quantidade de recursos. Em termos 

políticos, porque reflecte as preocupações e visões das comunidades locais, 

representando uma grande oportunidade para a participação dos cidadãos no sistema 

político (Sá, 2002). Esta dimensão política nunca poderá ser descartada das funções 

inerentes ao governo local. A relação entre o fornecedor de serviços e os cidadãos é, ao 

nível do sector público local, mais próxima, e isso contribui para a criação de uma 

consciência dos eleitores locais da sua capacidade de influenciar as decisões (Sá, 2002). 

Logicamente, a Administração local terá de ser, necessariamente, mais acessível e mais 

responsável/accountable13 (Byrne, 2000). 

Em síntese, as especificidades dos valores do sector público (e o seu ambiente político 

distinto) devem ser reconhecidas. Contudo, num nível operacional, organizações 

públicas e privadas são bastante semelhantes (Sá, 2002). Neste contexto, partindo do 

princípio de que os métodos e padrões de serviços do sector privado são aplicáveis ao 

sector público isso significa, também, a utilização de ferramentas de marketing. A 

implementação do conceito de marketing nas organizações proporciona um conjunto de 

benefícios que poderão ser, de igual forma, válidos de serem estudados no âmbito do 

sector público. 

O sector público local, devido ao seu relativo grau de autonomia e independência, é, 

frequentemente, pioneiro na introdução de novos métodos e práticas de gestão 

(Skelcher, 1992; Gabris et al., 2000 citados por Sá, 2002). Neste âmbito (no qual as 
                                                 
12  Com base nas referências de diversos autores, Sá (2002) referem um conjunto de características que 

explicam as especificidades do sector público local, a saber: 1) a sua natureza política (os membros 
eleitos exercem um poder substancial e estão mais sujeitos, devido a esses poderes, aos conceitos de 
prestação de contas/accountability); 2) a diversidade dos serviços fornecidos e a multiplicidade dos 
objectivos perseguidos (incluindo metas sociais mais vastas); 3) o perfil dos consumidores dos 
serviços; 4) o ambiente legal distinto e as fortes restrições estatutárias; 5) uma base de valores singular 
(na qual preocupações com a equidade e democracia estão, tipicamente, incluídas); e 6) o domínio 
geográfico (as actividades estão usualmente confinadas a uma área geográfica particular). 

13  Os seguintes elementos estão incluídos na noção de accountability (prestação de contas) do sector 
público local (Skelcher, 1992): um processo eleitoral, a acessibilidade de políticos elegidos, uma base 
de stakeholders vasta (com um grande número de grupos de interesse organizados em torno de 
questões particulares e preparados para influenciar as decisões), e o alto nível de abertura no processo 
de tomada de decisões. 
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decisões da Administração pública se referem a bens e serviços que afectam 

directamente os cidadãos), a utilização das ferramentas de marketing pode ser 

considerada como mais endémica (Stearns et al., 1979 in Cervera, 1998).  

1.2 ENQUADRAMENTO DO TEMA E PROBLEMÁTICA DE INVESTIGAÇÃO 

A presente investigação tem como temática principal a análise da implementação do 

conceito de marketing, no sector público português, estudando alguns dos seus efeitos 

organizacionais14.  

A importância do conceito de marketing, como uma parte central dos princípios do 

marketing e da gestão estratégica, tem vindo a ser discutida há algumas décadas (Felton, 

1959; Levitt, 1960). No âmbito da literatura de marketing, é normalmente consensual 

que o conceito de marketing detém uma posição proeminente para uma gestão de 

negócios efectiva. Há algum tempo que os proponentes do conceito de marketing 

argumentam que a criação de um consumidor satisfeito deveria ser o principal objectivo 

do negócio (Drucker, 1954; Keith, 1960; Levitt, 1960).  

O marketing significa muitas coisas para muitas pessoas, podendo ser encontradas 

várias definições na literatura (Dann et al., 2001). No presente trabalho, entende-se o 

conceito de marketing como uma filosofia que preconiza a criação de valor para os 

diversos stakeholders da organização. O “marketing é função organizacional e o conjunto de 

processos para a criação, comunicação e fornecimento de valor para os clientes e para a gestão de 

relacionamentos com os clientes, de forma a beneficiar a organização e os seus stakeholders” 
(AMA, 2008).  

Tradicionalmente, o conceito de marketing centraliza a sua atenção no cliente externo, 

sendo a sua satisfação o seu objectivo último. Contudo, este foco exclusivo tem vindo 

repetidamente a ser questionado. Em termos gerais, os argumentos presentes na 

                                                 
14  Para um devido enquadramento do tema, é importante compreender dois aspectos essenciais. Por um 

lado, tradicionalmente, o conceito de marketing, apresenta como foco principal o exterior da 
organização, ou seja, a sua meta está relacionada com a satisfação ou criação de valor para os clientes 
externos, aplicando aquilo que se pode designar como marketing externo (ou marketing aplicado no 
ambiente externo). Ora, a presente investigação incide, também, no marketing que é utilizado no 
interior da organização (ou seja, o marketing interno ou aquele que é aplicado no ambiente interno). 
Por outro lado, o conceito de marketing teve a sua origem no contexto empresarial. Como a presente 
investigação incide sobre o sector público, é fundamental analisar a ampliação dos horizontes deste 
conceito a este sector em estudo. Assim, o enquadramento do tema passa, necessariamente, pela 
revisão sucinta destas duas visões diferenciadoras. 
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literatura realçam a necessidade de uma outra abordagem deste conceito, uma 

perspectiva mais abrangente, que não esteja limitada por uma orientação para o exterior, 

mas que integre essa orientação com outras áreas de actuação. De interesse particular 

para a presente investigação está a sua integração com o foco interno. Neste caso, trata-

se de gerir o factor humano aplicando um marketing específico - o marketing interno: 

um marketing virado para o interior da organização, que atenda às necessidades de 

todos os seus colaboradores. Nesse sentido, o marketing interno surge como uma 

tentativa para equilibrar, na organização, as vertentes internas e externas.  

Na filosofia de marketing, a necessidade de uma visão que equilibre factores externos e 

internos, consubstanciada nos recentes desenvolvimentos teóricos da disciplina 

(importância do marketing relacional, da criação de redes, entre outros), contribuem 

para o papel crucial desempenhado pelo marketing aplicado ao interior da organização, 

sendo este considerado como um pré-requisito para o sucesso do marketing externo. Ou 

seja, todos os esforços para a criação de valor para o cliente externo deverão incluir um 

desenvolvimento de funções internas para a criação de valor para os clientes internos 

(funcionários), como forma de alavancar todas as iniciativas de marketing (Dunne e 

Barnes, 2000). 

A ampliação dos horizontes do marketing foi preconizada a partir da publicação do 

artigo de Kotler e Levy (1969), no qual os autores se propuseram a saber se os 

princípios de marketing poderiam ser transferidos para organizações não empresariais. 

Esta proposição não foi suportada unanimemente pelos académicos da área (Dann et al., 

2001). De facto, a aplicação do conceito de marketing ao sector não lucrativo em termos 

gerais, e ao sector público em particular, ainda é, para alguns autores, questionável ou 

periférico (Walsh, 1994). Não obstante, tal expansão é aceite, existindo vários trabalhos 

que lidam com diversas aplicações do marketing neste contexto organizacional (Cervera 

et al., 2001; Macedo e Pinho, 2006).  

Se se aceitar a ideia de que, implícita ou explicitamente, todas as organizações 

incorporam actividades de marketing, então não existem razões para acreditar que as 

ideias preconizadas pela filosofia do conceito de marketing não possam ser utilizadas no 

sector público (e, também, especificamente, no sector público local).  

O ímpeto pela introdução do marketing (e outras filosofias/práticas organizativas, que 

tiveram a sua origem no sector privado) no ambiente do sector público é um resultado 
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do processo de reforma (Dann et al., 2001). Um dos elementos da mudança de 

paradigma nesses processos de reforma, e o aspecto que permitiu a introdução de 

práticas de marketing, foi o movimento que colocou o cidadão/cliente15, não na 

periferia, mas no centro das preocupações da organização. De facto, o cerne da mudança 

Administrativa em Portugal é a orientação para o cidadão/cliente (Corte-Real, 1999 in 

Sá, 2002).  

Na literatura de marketing, considera-se que uma organização que adopte o conceito de 

marketing como filosofia de negócios detém uma orientação para o mercado (Kohli e 

Jaworski, 1990). Esta orientação estratégica básica, ou seja, a direcção estratégica que a 

organização toma para a criação de comportamentos apropriados, com o propósito de 

atingir um desempenho superior, tem sido associada a determinados resultados 

organizacionais, por exemplo, a melhoria da qualidade dos serviços prestados, a 

inovação, a satisfação no trabalho, o comprometimento dos funcionários ou, de forma 

geral, a melhoria do desempenho organizacional.  

O estudo desta temática reveste-se da maior importância. Desde a década de 90, o tema 

da orientação para o mercado tem vindo a destacar-se, tendo gradualmente adquirindo 

consistência, resultante das inúmeras investigações dedicadas a este assunto. A partir do 

impulso dado pelo Marketing Science Institute, o qual estabeleceu como prioritária a 

análise da orientação por parte das organizações aos seus mercados, que este conceito se 

tornou num tópico fundamental. Desde então, este tópico tem sido alvo de diversos 

estudos, sendo actualmente o pilar sobre o qual o moderno estudo do marketing está 

fundamentado (Deshpandé e Farley, 1998). Apesar de décadas de focalização 

académica e empírica, o interesse teórico e empírico da orientação para o mercado 

persiste (Harris, 2001), sendo ainda considerado uma prioridade de pesquisa (Cano et 

al., 2004). 

Actualmente, a necessidade de tornar as organizações mais orientadas para o mercado é 

amplamente reconhecida, tanto no sector lucrativo como no não lucrativo (Price e 

Brodie, 2001). A orientação para o mercado, entendida como a implementação da 

filosofia subjacente ao conceito de marketing, deverá ser uma preocupação de todas as 

                                                 
15  Esta expressão é usada para realçar o relacionamento duplo que existe com a Administração pública: 

por um lado, os utilizadores dos serviços (clientes), por outro lado, todas as pessoas que, enquanto 
cidadãos e contribuintes, têm interesse nos serviços e nos seus resultados. 
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organizações, assumindo especial relevância, como se verá, no âmbito das organizações 

públicas.  

O principal valor da adopção de uma orientação para o mercado no sector público 

encontra-se no quadro integrado orientado para o cliente que o marketing fornece, o 

qual é consistente com a mudança de foco das actividades dos serviços públicos (Dann 

et al., 2001). Apesar de difícil, com as devidas adaptações, a maioria das técnicas de 

marketing podem ser utilizadas para a criação de maior eficiência e melhorar a eficácia 

dos serviços públicos. 

De uma forma geral, as organizações adoptam o marketing (e a consequente orientação 

para o mercado) para apoiar a realização da sua missão, seja no sentido de obtenção de 

lucros, no caso das organizações privadas, seja para o cumprimento dos objectivos 

económicos/sociais que perseguem, no caso das organizações não lucrativas (Snavely, 

1991). A missão do sector público está associada à implementação das suas políticas 

públicas, sendo o marketing (com o seu foco no cliente e, de forma mais geral, no 

mercado), uma forma de ajudar as organizações públicas a desenvolver estratégias de 

implementação eficientes (Snavely, 1991).  

Portanto, a problemática que enquadra esta dissertação relaciona-se com as orientações 

estratégicas na gestão dos mercados e das suas ligações com outras variáveis 

organizacionais. Neste âmbito, a presente investigação centra-se nas questões 

estratégicas de marketing. Sendo o pensamento estratégico o foco das atenções, a sua 

importância no ambiente público actual permeia esta pesquisa. 

1.3 OBJECTIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA 

O objectivo principal desta dissertação consiste em desenvolver um modelo teórico 

original que relacione a implementação do conceito de marketing (ou orientação para o 

mercado), no ambiente interno e externo, com a satisfação no trabalho, o 

comprometimento organizacional e com o desempenho de organizações do sector 

público local. Neste contexto, relaciona-se o marketing interno com o marketing 

externo, analisando os seus impactos nas respostas atitudinais dos membros 

organizacionais e no desempenho (financeiro e não-financeiro). 

Outros objectivos desta dissertação, decorrentes da questão inicial, do objectivo 

principal e do estudo e reflexão posteriores, são os seguintes: 
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- Tendo por base os diversos estudos realizados até ao momento, investigar a 

literatura sobre a implementação do conceito de marketing (orientação para o 

mercado), no ambiente interno (aplicado aos clientes internos/funcionários) e 

externo (aplicado aos clientes externos), e seus efeitos/consequências no âmbito 

empresarial; 

- Analisar a literatura sobre implementação do conceito de marketing e seus 

efeitos/consequências no contexto das organizações do sector público, procurando 

detectar as suas especificidades; 

- Adaptar e validar escalas (baseadas, fundamentalmente, em várias medidas já 

consagradas na literatura sobre esta temática) que permitam medir os conceitos a 

abordar nesta dissertação - orientação para o mercado (interno e externo), 

satisfação no trabalho, comprometimento organizacional, e desempenho 

organizacional - em organizações do sector público local; 

- Determinar o grau de orientação para o mercado (interno e externo) no contexto 

das organizações públicas locais (Câmaras Municipais); 

- Analisar, empiricamente, as relações propostas no modelo teórico, tendo como 

base a técnica de modelização de equações estruturais; e 

- Contribuir para o desenvolvimento de uma nova abordagem na gestão de 

mercados, por parte das Câmaras Municipais, na qual estes conceitos sejam 

equacionados, compreendidos e implementados. 

Sendo a implementação do conceito de marketing um importante factor para melhorar o 

desempenho e para a construção de vantagens sustentáveis em diferentes ambientes e 

organizações, procura-se, nesta dissertação, dar resposta a quatro questões de pesquisa 

fundamentais, as quais serviram de guia para todo o processo de pesquisa (e, em 

particular, para o procedimento de desenvolvimento das hipóteses de investigação), a 

saber: 

Questão 1 – Qual o grau de orientação para o mercado (interno e externo) das 

organizações? 

Nesta questão, procura-se investigar em que medida as organizações públicas em 

análise implementam o conceito de marketing (ou seja, são orientadas para o mercado), 

seja no relacionamento que estabelecem com os seus clientes externos (orientação para 
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o mercado externo), seja na ligação estabelecida com os públicos internos (orientação 

para o mercado interno). Para isso, pretende-se medir o grau de orientação para o 

mercado externo e o grau de orientação para o mercado interno das organizações 

públicas locais.  

Questão 2 – Qual o impacto que a orientação para o mercado interno tem na 

orientação para o mercado externo? 

Procura-se, aqui, aferir a influência da implementação do conceito de marketing interno 

no desenvolvimento da orientação para o mercado (externo). Nesta questão, procura-se 

compreender a ligação entre a aplicação do marketing no interior da organização e a sua 

aplicação no exterior, partindo-se do pressuposto que o desenvolvimento de actividades 

de marketing no interior da organização (dirigidas aos clientes internos/funcionários) 

vão exercer algum efeito na forma como a organização de relaciona com os clientes 

externos. 

Questão 3 – Qual o impacto que a orientação para o mercado (externo) tem nas 

respostas atitudinais dos membros da organização? 

Avalia-se, nesta questão, o efeito da orientação para o mercado (externo) na satisfação 

no trabalho e no comprometimento organizacional. Considera-se que estas atitudes 

podem ser influenciadas pela adopção de comportamentos orientados para o mercado 

(externo). 

Questão 4 – Qual o impacto que a orientação para o mercado (externo) tem no 

desempenho organizacional? 

Esta é uma das questões que mais tem sido abordada na literatura sobre esta temática. 

Procura-se, então, examinar o efeito da orientação para o mercado (externo) no 

desempenho organizacional.  

Questão 5 - Qual o impacto que as respostas atitudinais têm no desempenho 

organizacional? 

Nesta questão, é aferida a influência de determinadas atitudes relacionadas com o 

trabalho e com a organização (satisfação no trabalho e comprometimento 

organizacional) no desempenho organizacional. Neste caso, procura-se compreender se 

estas respostas atitudinais terão efeitos em resultados de nível global ou organizacional. 
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1.4  JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA DO TEMA E RELEVÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO 

Ao longo desta dissertação, que se centra em questões estratégicas de marketing, 

pretende-se analisar os fundamentos básicos da implementação do marketing nas 

organizações, bem como observar de que forma essa implementação afecta 

determinados resultados organizacionais. Por outras palavras, o presente estudo tem 

como questão central examinar a implementação do conceito de marketing nas 

organizações públicas, no ambiente externo (marketing externo) e no ambiente interno 

(marketing interno), bem como estudar alguns dos seus efeitos/resultados. Em última 

análise, pretende-se nesta dissertação pesquisar e discutir conceitos chave que, 

possivelmente, conduzem ao incremento do desempenho global dessas organizações. 

Escolheu-se este tópico porque se considera que a actual complexidade e 

imprevisibilidade do meio envolvente coloca novos desafios às organizações, sendo a 

implementação do conceito de marketing (interna e externamente) uma das formas 

destas enfrentarem esses desafios e, igualmente, uma das vias para explorar novas 

oportunidades. Além disso, é a própria dinâmica dos ambientes actuais que tem 

contribuído para a relevância que tem sido concedida a esta temática. A investigação 

justifica-se, também, pelo crescente interesse em estudar esta problemática em mais 

áreas geográficas e contextos, tal como é reclamado por diversos autores da área (Kohli 

e Jaworski, 1990; Narver e Slater, 1990). 

As razões para a escolha deste tema (e a sua aplicação ao sector público local) estão 

associadas, também, com uma preocupação no sentido de contribuir para um estudo 

empírico útil, da realidade portuguesa, relativamente à forma como o marketing está a 

ser aplicado em organizações que, tradicionalmente, têm estado mais distantes destes 

conceitos. A elaboração de um estudo desta natureza, no sector público, permite 

clarificar alguns pontos-chave, cada vez mais relevantes, face às transformações globais 

que as organizações públicas têm vindo a ser sujeitas. A selecção das Câmaras 

Municipais como unidade de análise teve em conta as seguintes motivações (as mesmas 

são analisadas, com mais detalhe, no Capítulo 4 deste trabalho): à sua importância em 

termos de contribuição para o desenvolvimento estrutural do país, pelo seu papel 

dinamizador do tecido económico local e regional, pelas principais competências e 

responsabilidades subjacentes, e pela sua proximidade aos cidadãos, a qual cria as 
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condições para capacitar os municípios com uma maior capacidade de resposta, 

colocando-os na situação ideal para a aplicação do marketing. 

Para além destes argumentos, outras razões podem ser apontadas para justificar a 

escolha desta problemática, bem como para explicitar a sua relevância. Na investigação 

que aqui se apresenta, a necessidade de estudos sobre a implementação do conceito de 

marketing/orientação para o mercado (no ambiente interno e externo) e a análise dos 

seus efeitos, quer para o sector privado quer para o sector público, parece premente e 

actual por diversas razões. São explicadas, de seguida, as que se consideram mais 

importantes.  

- Teste dos quadros conceptuais existentes num sector e cultura distintos 

O tema da implementação do conceito de marketing (ou seja, a orientação para o 

mercado), seus antecedentes e consequências, continua a ser um tópico com grande 

potencial de desenvolvimento. Contudo, ainda são relativamente poucos os trabalhos 

académicos realizados tendo como contexto o sector público (Caruana et al., 1997; 

Drummond et al., 2000; Price e Brodie, 2001), quer no âmbito internacional, quer 

contextualizado para a realidade portuguesa. Isto parece surpreendente visto que, 

presumivelmente, uma importante razão para a existência das organizações do sector 

público é, precisamente, servir o público (McLaren, 2002), missão essa que se adequa 

com o let motiv da orientação para o mercado: a criação de valor superior para os 

clientes (neste caso, os cidadãos). Todavia, verifica-se um relativo distanciamento das 

organizações públicas relativamente à sua função primeira, tendo sido lenta a 

assimilação de comportamentos orientados para o mercado por parte das organizações 

deste sector.  

O desenvolvimento de uma orientação para o mercado é um processo complexo e árduo 

(Harris e Ogbonna, 2001) sendo-o, ainda mais, no caso das organizações do sector não 

lucrativo que, tradicionalmente, exibem um comportamento “anti-mercado” (Gainer e 

Padanyi, 2002). Contudo, a pesquisa sobre a orientação para o mercado no sector 

público é relevante (Caruana et al., 1997), e claramente justificada (Cervera et al., 

2001). Por um lado, no domínio do marketing, os próprios investigadores reconhecem a 

necessidade de aplicar e adaptar os seus conceitos a outros campos, para além do sector 

privado (Kohli et al., 1993), o que justifica, claramente, a pesquisa nesta área (Cervera 

et al., 2001). Por outro lado, as organizações públicas estão, cada vez mais, a tornar-se 
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orientadas para o mercado, requerendo novos quadros teóricos e análises empíricas 

(Cervera et al., 2001).   

E não é apenas uma orientação para o exterior que é importante. A implementação do 

marketing no interior da organização deverá ser, também, o foco de atenção por parte 

dos membros organizacionais. No sector público, a sua importância é evidente. O 

contributo dos clientes internos/funcionários das organizações públicas, na 

concretização dos objectivos e na prestação de serviços de qualidade aos 

cidadãos/clientes externos, é determinante. A modernização da Administração pública 

terá de se fazer com e para os funcionários (Carapeto e Fonseca, 2005). 

Face às restrições financeiras, à redução dos efectivos, à emergência de novos 

problemas sociais, ao surgimento de novas necessidades dos particulares e empresas, “o 

sector público terá forçosamente de melhorar o seu desempenho” (Carapeto e Fonseca, 

2005:28). Nesse sentido, desenvolver atitudes pró-activas (através da antecipação das 

exigências dos cidadãos e através da mudança e da melhoria contínua da sua gestão, 

adaptando estruturas e métodos de trabalho), consistem desafios das organizações 

públicas, no sentido de satisfazer os cidadãos e os seus próprios funcionários (Carapeto 

e Fonseca, 2005).  

- Ligação entre o marketing interno e o marketing externo 

O conceito de marketing pode ser implementado tanto no exterior como no interior da 

organização. O marketing interno é entendido como uma filosofia de gestão, 

sedimentada na valorização dos aspectos humanos da organização, que estimula a 

motivação dos funcionários e a disseminação de valores orientados para a satisfação dos 

clientes externos.  

Recentemente, o conceito de marketing interno tem sido operacionalizado através do 

conceito de orientação para o mercado interno (Lings e Greenley, 2005b), o qual 

corresponde a um conjunto de comportamentos de gestão associados com uma filosofia 

de marketing interno. Seguindo-se a linha de alguns autores da área, considera-se a 

implementação do marketing interno como sinónimo de orientação para o mercado 

interno (Lings, 2000; Lings e Greenley, 2005b). Perante esta perspectiva, a 

implementação do conceito de marketing poderá ser analisada, no exterior da 
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organização, como orientação para o mercado (externo) e, no interior da organização, 

como orientação para o mercado interno16.  

O estabelecimento de uma associação entre o marketing praticado no interior da 

organização (marketing interno) e aquele que é praticado no exterior da organização 

(marketing externo) tem sido objecto de algumas investigações na literatura. Os autores 

que assumem esta ligação argumentam que o marketing interno deverá ser considerado 

uma prioridade antes de se realizar o marketing externo. A ideia subjacente é que a 

concretização de um marketing de sucesso implica o envolvimento da organização no 

marketing interno e externo (Caruana e Calleya, 1998). A integração eficiente e efectiva 

da gestão, nas dimensões internas e externas, é fundamental, resultando num marketing 

interactivo efectivo que possibilita a construção com sucesso de relacionamentos de 

longo prazo com os clientes externos.  

São relativamente reduzidos os estudos que analisam a associação entre o marketing 

interno e o marketing externo, o que permite antever diversas questões a serem 

exploradas e que, por isso, são objecto de investigação no presente trabalho. 

- Efeitos da orientação para o mercado (externo) nas respostas atitudinais dos 

membros da organização e no desempenho organizacional 

Uma outra questão que justifica a escolha do tema e explicita a sua relevância relaciona-

se com os efeitos da implementação do conceito de marketing (orientação para o 

mercado) nas respostas atitudinais dos membros da organização (atitudes para com o 

trabalho e a organização) e no desempenho organizacional. 

Esta investigação procura analisar os efeitos da orientação para o mercado (externo) na 

satisfação no trabalho e no comprometimento organizacional. A satisfação no trabalho é 

entendida como uma atitude individual acerca do trabalho (sentimento e avaliação que 

um indivíduo tem sobre o seu trabalho), podendo ser definida como uma resposta 

positiva face ao trabalho em termos globais. Por outro lado, entende-se o 

comprometimento organizacional, na sua vertente atitudinal, como um vínculo afectivo 

                                                 
16 A ideia aqui expressa não está relacionada com o desenvolvimento de uma nova conceptualização da 

orientação para o mercado que inclua a visão interna e externa, mas sim analisar a influencia que a 
orientação para o mercado interno tem na criação e manutenção de uma orientação para o mercado 
externo. O conceito de mercado refere-se, nesta dissertação, especificamente aos clientes da 
organização. Quando se dá ênfase ao ambiente externo, a perspectiva está associada aos clientes 
externos. Quando se foca o ambiente interno, a perspectiva diz respeito aos clientes internos, ou seja, 
aos funcionários da organização.  
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ou emocional para com a organização. Corresponde a um laço psicológico face à 

organização que influencia a forma como os indivíduos actuam. 

As pesquisas que incidem sobre as implicações da orientação para o mercado nestas 

atitudes têm sido reduzidas (Jones et al., 2003). É relevante, portanto, investigar o papel 

desempenhado pela adopção de comportamentos orientados para o mercado (externo) 

na instauração de climas internos nos quais os membros da organização estejam 

satisfeitos com o seu trabalho e comprometidos com os valores organizacionais. Por 

outro lado, adopta-se uma pesquisa interdisciplinar ao estabelecer-se uma ligação entre 

a implementação do marketing no ambiente externo das organizações (orientação para o 

mercado externo) e conceitos que, normalmente, têm sido analisados no âmbito dos 

estudos organizacionais (especificamente satisfação no trabalho e comprometimento 

organizacional).  

No que respeita à ligação entre a orientação para o mercado e o desempenho 

organizacional, impulsionada pelos estudos de Kohli e Jaworski (1990) e Narver e 

Slater (1990), são diversos os estudos que comprovam que incrementos no desempenho 

global das organizações serão obtidos mediante um superior grau de orientação para o 

mercado, verificando-se que as pesquisas que examinam esta conexão têm proliferado, 

abrangendo diversos sectores, ambientes e culturas. 

Tendo como base o que, na literatura, se tem assumido (ou seja, que a implementação 

do conceito de marketing conduzirá a um superior desempenho organizacional), é 

relevante que a presente pesquisa investigue se esta proposição se verifica. Se, de facto, 

como preconizam os autores, uma melhor compreensão do meio envolvente e dos 

clientes (conduzindo, em última análise, ao melhoramento da sua satisfação) é 

proporcionada pela adopção de actividades orientadas para o mercado, é evidente a 

utilidade e o valor de se estudar esse impacto. De facto, em última análise, o 

desempenho organizacional é a variável dependente de interesse, ocupando uma posição 

de destaque na gestão das organizações.  

- Análise da relação respostas atitudinais-desempenho organizacional 

Por último, tanto a satisfação no trabalho como o comprometimento organizacional, 

desempenham, no estudo do comportamento organizacional, importantes papéis, tendo 

um impacto significativo em diversas variáveis organizacionais. Há muito tempo que 

existe o interesse no estudo da associação entre estas respostas atitudinais e o 
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desempenho. Contudo, a grande maioria das evidências empíricas relaciona-as com o 

desempenho do trabalho, a nível individual, e não com variáveis que reflictam o 

desempenho organizacional (Schneider et al., 2003). Uma maior predisposição para o 

cumprimento de objectivos e metas organizacionais, com a consequente implicação na 

qualidade dos serviços prestados e no desempenho, está implícita na associação 

atitudes/desempenho. Considera-se, então, pertinente que esta questão seja aprofundada, 

tendo em conta que funcionários satisfeitos e comprometidos terão comportamentos 

vitais para o sucesso organizacional.  

Em síntese, pode dizer-se que este estudo se insere num quadro de crescentes mudanças 

no ambiente das organizações e de exigências para que elas se tornem mais eficientes e 

eficazes. Em termos académicos, a pesquisa pretende contribuir no sentido de 

apresentar um modelo teórico que procura analisar elementos estratégicos de marketing 

e alguns dos seus efeitos, através de um método sistemático e integrativo. Ao aglutinar 

numa só investigação vários temas que, de alguma forma, têm sido pesquisados 

separadamente (marketing interno, orientação para o mercado, satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional), este trabalho permitirá ter uma melhor perspectiva 

da interacção entre estas variáveis e o desempenho das organizações. Este é um aspecto 

que contribui para a originalidade que se pretende imprimir na presente investigação e, 

desta forma, preencher um importante “gap” na literatura. 

A questão dos determinantes do desempenho organizacional tem sido recorrentemente 

analisada nos mais diversos sectores. Para as organizações do sector público, que têm 

vindo a ser sujeitas a profundas reformas, a análise desses determinantes constitui um 

dos principais desafios que enfrentam, surgindo na agenda política da maioria dos 

países. Logo, em termos práticos, um estudo desta natureza permite viabilizar e 

aperfeiçoar programas de melhoria a nível gestionário, de processos de trabalho e de 

desempenho nas organizações públicas. Dessa forma, pretende-se contribuir para uma 

melhor compreensão dos fenómenos organizacionais que permeiam o sector público. A 

sua aplicação às Câmaras municipais (que, tanto quanto se saiba, nunca foram objecto 

de investigação nesta temática), constitui um outro elemento original em relação a 

outros estudos existentes.  
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1.5 MODELO CONCEPTUAL PROPOSTO E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Para alcançar os objectivos e responder às questões de pesquisa enunciadas, 

desenvolveu-se um modelo conceptual (explicado detalhadamente no Capítulo 3). Este 

modelo é composto por cinco constructos (constructs)17: orientação para o mercado 

interno (OMI), orientação para o mercado externo (OME), satisfação no trabalho (ST), 

comprometimento organizacional (CO), e desempenho organizacional (DO). A Figura 

1.1 ilustra o modelo conceptual proposto: 

Figura 1.1 Modelo conceptual proposto 
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Empiricamente, pretende-se neste trabalho testar as seguintes hipóteses de pesquisa: 

Hipótese 1 - A orientação para o mercado interno tem influência positiva directa na 
orientação para o mercado (externo) da organização.  

Hipótese 2 - A orientação para o mercado (externo) tem influência positiva directa na 
satisfação no trabalho. 

Hipótese 3 - A orientação para o mercado (externo) tem influência positiva directa no 
comprometimento organizacional. 

Hipótese 4 - A orientação para o mercado (externo) tem influência positiva directa no 
desempenho organizacional. 

Hipótese 5 - A satisfação no trabalho tem influência positiva directa no desempenho 
organizacional. 

Hipótese 6 - O comprometimento organizacional tem influência positiva directa no 
desempenho organizacional. 

Em termos metodológicos, a presente investigação está imbuída no paradigma 

quantitativo, ou seja, a abordagem escolhida para a realização desta pesquisa é, 

predominantemente, quantitativa. Contudo, apesar de se tratar de um estudo 

predominantemente quantitativo, esta abordagem foi complementada com alguma 

pesquisa qualitativa de cariz exploratório, tendo em conta que o nível de 

desenvolvimento teórico dos fenómenos a abordar exigiram um trabalho exploratório 

preliminar.  
                                                 
17 Por construct entende-se um conceito que pode ser operacionalizado por um conjunto de variáveis. 

 19



Na parte qualitativa, as seguintes técnicas são utilizadas:  

1) A revisão da literatura, na qual se apresenta os conceitos a abordar mediante a 

consulta das principais obras de referência sobre a temática, e de trabalhos científicos 

publicados nos principais jornais e revistas da especialidade;  

2) A pesquisa com informantes-chave, ou seja, com aquelas pessoas que têm 

familiaridade com o objecto de investigação; e  

3) A análise de casos seleccionados, isto é, o estudo de indivíduos, grupos ou 

instituições, tanto a partir dos dados existentes como pela observação dos fenómenos 

enquanto decorrem. Seleccionaram-se cinco casos/instituições sendo realizadas 

entrevistas a dirigentes de topo (membros do executivo das Câmaras Municipais), num 

total de cinco, a quadros superiores (cinco entrevistas) e a funcionários em contacto 

com os cidadãos/clientes externos (totalizando dez entrevistas). Como meio de obtenção 

de informação qualitativa, utiliza-se também a observação do desenrolar das actividades 

das organizações. 

Na parte quantitativa, realiza-se uma pesquisa de tipo survey, baseada num estudo de 

“corte transversal”. Assim, efectua-se o estudo empírico através de um inquérito aos 

responsáveis de topo das organizações seleccionadas. O instrumento utilizado para o 

estudo empírico foi o inquérito por questionário. No questionário, para medir as 

variáveis do modelo, utilizam-se escalas baseadas na literatura existente, sendo estas 

adaptadas especificamente ao sector a estudar. Executa-se uma avaliação rigorosa da 

fiabilidade e validade destas escalas através de diversos métodos estatísticos. 

O tratamento e análise dos dados efectua-se com recurso aos programas informáticos 

SPSS 11.5 e EQS 6.1. Para estudar o modelo teórico e avaliar as relações entre as 

variáveis recorre-se aos modelos de equações estruturais (SEM – Structural Equation 

Modelling). Tendo em conta o modelo proposto, a escolha por este método justifica-se 

dado que o SEM corresponde a um conjunto de técnicas estatísticas que permitem o 

exame das relações entre uma ou mais variáveis independentes e uma ou mais variáveis 

dependentes (Ullman, 1996). Nesse sentido, permite especificar as relações entre as 

variáveis, em que a implementação do marketing interno (medida a partir da orientação 

para o mercado interno) é a variável independente, e o desempenho organizacional a 

variável dependente final. As variáveis orientação para o mercado (externo), a 

satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional são simultaneamente 

dependentes e independentes. 
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1.6 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Para alcançar os objectivos subjacentes a esta investigação, divide-se este trabalho em 

duas partes fundamentais, limitadas por um capítulo introdutório e por um capítulo 

conclusivo. Na Figura 1.2 pode visualizar-se a estrutura desta dissertação. 

O Capítulo Primeiro corresponde à introdução ao presente trabalho, no qual se expõe o 

enquadramento, as justificações associadas à escolha do tema e a sua relevância. Neste 

capítulo também se refere, de forma sucinta, os objectivos, as questões e hipóteses de 

investigação, a metodologia adoptada e a estrutura da pesquisa.  

Figura 1.2: Estrutura da Tese 
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PARTE 1 
Quadro teórico 

Na parte referente ao quadro teórico (Parte 1) estão incluídos dois capítulos principais. 

Por um lado, surge o Capítulo Segundo, que abarca a revisão da literatura, 

encontrando-se dividido em quatro secções, a saber:  

- A Secção 2.1 contempla, em primeiro lugar, a revisão da literatura existente na área da 

orientação para o mercado (externo). Tendo esta orientação a sua origem no 

denominado “conceito de marketing”, estabelece-se a ligação entre os dois conceitos, 

através de uma breve revisão histórica do conceito de marketing; expõe-se as principais 
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definições e conceptualizações do termo orientação para o mercado (externo); realiza-se 

um levantamento, discussão e comparação dos principais instrumentos de medida deste 

conceito; e efectua-se uma análise dos factores antecedentes e consequências da 

orientação para o mercado.  

Por outro lado, em segundo lugar, a secção 2.1 contempla, também, o enquadramento 

teórico sobre o conceito de marketing interno, sendo efectuada uma análise do conceito 

de marketing interno, em termos das suas origens, principais definições, objectivos e 

actividades que abarca, modelos utilizados, abordagens recentes, barreiras e críticas 

atribuídas. Por último, nesta secção, revê-se estes conceitos em termos das suas 

especificidades quanto aplicado ao sector público. 

- A Secção 2.2 encontra-se dividida em três sub-secções e destina-se à revisão da 

literatura quanto às respostas atitudinais (satisfação no trabalho e comprometimento 

organizacional), tanto no contexto empresarial como no âmbito do sector público.  

- Na Secção 2.3 é efectuada uma análise da literatura sobre o conceito de desempenho 

organizacional, no âmbito privado e público. 

Por outro lado, no Capítulo Terceiro, propõe-se um modelo conceptual com as 

respectivas hipóteses de investigação. É detalhado cada uma das componentes do 

modelo e é realizada a contextualização de cada uma das hipóteses estabelecidas, com 

base em estudos teóricos e empíricos realizados na literatura. 

A parte da investigação empírica (Parte 2) é composta por dois capítulos. No Capítulo 

Quarto retrata-se alguns aspectos associados com a metodologia adoptada para a 

investigação, nomeadamente, é explicitado o objecto de investigação, o método, a 

população e amostra, a forma como se desenvolveu o questionário, o processo de 

operacionalização dos conceitos e quantificação das variáveis e os procedimentos de 

recolha e de análise de dados. O Capítulo Quinto apresenta os resultados da 

investigação empírica, sendo iniciado com uma análise preliminar dos dados, a 

caracterização da amostra, a análise descritiva dos conceitos e respectivos indicadores. 

Neste capítulo, são, também, efectuados os testes das hipóteses estabelecidas. Por 

último, o Capítulo Sexto é dedicado às conclusões e implicações do trabalho efectuado, 

suas limitações e propostas para a investigação futura. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica que sustenta e direcciona a 

presente investigação. É efectuada uma revisão da literatura dos conceitos relevantes 

para o desenvolvimento do modelo conceptual a testar.  

O capítulo está organizado em três secções. A Secção 2.1 contempla a revisão da 

literatura existente na área da implementação do conceito de marketing (orientação para 

o mercado), no ambiente externo (OME) e interno (OMI1). A análise das respostas 

atitudinais dos funcionários (satisfação no trabalho e do comprometimento 

organizacional) é realizada na Secção 2.2. A Secção 2.3 destina-se à revisão da 

literatura sobre o conceito de desempenho organizacional. Em todas as secções, é feita, 

em primeiro lugar, a revisão da literatura no contexto empresarial (organizações com 

fins lucrativos) e, em segundo lugar, no contexto não lucrativo (especificamente, no 

sector público). 

2.1 A IMPLEMENTAÇÃO DO CONCEITO DE MARKETING  

A importância do conceito de marketing como parte central dos princípios e gestão de 

marketing tem sido discutida, durante décadas, por muitos autores (Van Egeren e 

O´Connor, 1998). Há algum tempo que os pesquisadores desta área sublinham a 

importância deste conceito, encarando-o como a fundação da disciplina de marketing 

(Chang e Chen, 1998). 

Nesta secção, aborda-se a implementação do conceito de marketing, quer no ambiente 

externo (ou seja, tendo como foco os públicos externos/clientes externos) quer no 

ambiente interno das organizações (isto é, dirigido aos públicos internos/funcionários). 

Tendo em conta que estes conceitos tiveram a sua origem no contexto empresarial, 

realiza-se, primeiramente, uma análise neste contexto (sub-secção 2.1.1 e 2.1.2), sendo 

efectuado, posteriormente, o estudo da sua aplicação às organizações que operam no 

sector público (sub-secção 2.1.3). 

                                                 
1    Ao longo desta dissertação, serão utilizados os termos orientação para o mercado (ou orientação para o 

mercado externo) e orientação para o mercado interno. Sempre que se faça referência ao conceito de 
orientação para o mercado sem especificar se o mercado se dirige ao exterior ou ao interior da 
organização, entende-se como sendo o mercado externo. 
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2.1.1 O CONCEITO DE MARKETING NO AMBIENTE EXTERNO: ORIENTAÇÃO PARA O 

MERCADO  

Actualmente o conceito de orientação para o mercado ainda permanece uma prioridade 

de pesquisa (Cano et al., 2004). A literatura sobre esta temática tem vindo a realçar a 

importância do desenvolvimento desta orientação por parte das organizações, 

suportando, teórica e empiricamente, os seus benefícios. Esta orientação fornece um 

foco unificador e uma visão clara da estratégia da organização, centrada na criação de 

valor superior para os clientes (Kohli e Jaworski, 1990).  

Na literatura de marketing, é normalmente aceite que o termo orientação para o 

mercado2 teve a sua génese na filosofia de gestão conhecida como o “conceito de 

marketing” (Van Raaij, 2001). Assim, esta sub-secção inicia-se com uma breve análise 

histórica do conceito de marketing, seguida pela exposição das principais 

conceptualizações e operacionalizações do termo orientação para o mercado. São 

abordados, também, os antecedentes e consequências desta orientação.  

2.1.1.1 O Conceito de Marketing 

Ao longo dos anos o conceito de marketing tem assumido uma importância crucial para 

a disciplina de marketing, sendo considerado um dos mais significativos e populares 

conceitos desenvolvidos na literatura desta área de conhecimento (Svensson, 2001). 

Na literatura sobre esta temática, a atenção às necessidades dos clientes externos surge 

como a preocupação central das organizações que aplicam os preceitos inerentes ao 

conceito de marketing. Contudo, e em resposta às mudanças ocorridas nos seus 

ambientes, as organizações têm vindo a cumprir um longo processo evolutivo até 

atribuírem prioridade às necessidades dos clientes como orientação estratégica.  

As primeiras referências à prática do conceito de marketing datam da década de 50. De 

acordo com Wrenn (1997), a sua articulação formal foi efectuada através dos trabalhos 

de Mckitterick em 1957, Felton em 1959 e Keith em 1960. A partir do momento em que 

Mckitterick (1957) e Felton (1959) introduziram os termos “gestão de marketing” e 

“marketing integrado”, o conceito de marketing foi adoptado pela literatura de campo 

de estudo (Van Raaij, 2001). No entanto, na acepção do autor, apesar de ter sido 

                                                 
2  Tal como é actualmente entendido nas publicações académicas da área. 
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Mckitterick (1957) o primeiro a usar o termo, a sua fonte é atribuída, mais 

frequentemente, a Drucker (1954). 

Reconhecido, por diversos autores (Webster, 1988; Deshpandé et al., 1993), como um 

dos primeiros autores a estabelecer o conceito, Drucker (1954) ilustra o princípio central 

associado ao conceito de marketing. Descreveu o marketing como “todo o negócio visto a 

partir do ponto de vista do seu resultado final, isto é, a partir do ponto de vista dos consumidores” 
(p.39), e referiu que “existe apenas uma definição válida do objectivo do negócio: criar o 

consumidor” (p.37). O autor realçou que o conceito de marketing deve abranger toda a 

organização e não apenas um departamento, ou seja, o marketing deve ser uma 

responsabilidade disseminada por toda a organização. Mckitterick (1957) também 

partilhava da mesma opinião. Na sua acepção, o conceito de marketing é uma filosofia 

de negócios que desafia conceitos anteriores. Na sua acepção, trata-se de uma filosofia 

de negócios integrada, orientada para o cliente e para o lucro. 

A origem do conceito de marketing ainda permanece sujeita a algum debate (Deng e 

Dart, 1994). Contudo, vários autores tiveram uma contribuição decisiva para a 

consolidação e disseminação deste importante conceito. No Quadro 2.1.1 são 

enunciados alguns dos estudos iniciais sobre esta problemática. 

Quadro 2.1.1:  
A literatura sobre o conceito de marketing 

Autores Conceptualização 
Felton (1959) Estado mental corporativo; Integração de todas as funções. 
Keith (1960) 

 
O universo de negócios gira à volta do cliente; Permeia toda a 
organização. 

Levitt (1960) 
 

A indústria é um processo de satisfação dos clientes; Toda a 
organização deve satisfazer os clientes. 

Lear (1963) 
 

Problemas com a implementação; Estado mental, postura, 
atitude. 

Hise (1965) 
 

Orientação para o cliente; Representada em níveis superiores; 
Orientação para o lucro. 

Kotler e Levy (1969) Ampliado para incluir organizações sem fins lucrativos. 
Barksdale e Darden (1971) Orientação para o cliente; Problemas com a implementação. 

Bell e Emory (1971) 
 

Problemas com a implementação; Necessidade de protecção do 
cliente. 

McNamara (1972) 
 

Filosofia de gestão; Orientação para o cliente; Consiste na 
adopção e implementação. 

Houston (1986) É um de um conjunto de três conceitos; Não é viável em todas 
as situações. 

Fonte: Adaptado de Lytle (1994 in Sehorn, 1995:10) 
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No processo de implementação do conceito de marketing, Felton (1959:55) utiliza o 

termo com base numa interpretação interna, realçando-o como um “estado mental 

corporativo” que “insiste na integração e coordenação de todas as funções de marketing, as quais são 

conjugadas com todas as outras funções corporativas, com o objectivo básico de produzir benefícios 

máximos a longo prazo”. É de realçar que o autor não clarifica que o pilar central do 

conceito de marketing é a atenção às necessidades dos clientes externos. A integração e 

coordenação das actividades de marketing com um foco no lucro de longo prazo são 

propostos, pelo autor, como dimensões chave deste conceito.  

Na década de 60 a pesquisa quantitativa impulsionou o cunho científico da disciplina de 

marketing. Nesta altura, o conceito de marketing cresceu rapidamente em popularidade. 

Contribuições iniciais fundamentais para esse crescimento encontram-se nos trabalhos 

de Keith (1960), Levitt (1960), Lear (1963), Hise (1965), entre outros. Foi durante esta 

década que a função de marketing foi aceite, amplamente, como essencial para o 

crescimento e rendibilidade dos negócios (Day e Wenslay, 1983). 

Keith (1960), na altura vice-presidente da empresa americana Pillsbury, descreve como 

uma ‘revolução nos negócios’ ocorreu na sua organização, provocada pela adopção do 

conceito de marketing. O autor efectua uma análise de como a sua empresa evoluiu, 

através de quatro eras, até à aceitação do conceito. Na opinião do autor, para se adoptar 

verdadeiramente o conceito de marketing, este deve permear toda a organização. Keith 

(1960) sugere que um negócio de sucesso deve focalizar a sua atenção nas necessidades 

dos clientes, e não nos produtos que as empresas poderão oferecer.  

Outra contribuição fundamental para o desenvolvimento e aceitação do conceito, tanto 

por académicos como por profissionais, foi efectuada por Levitt (1960), no seu artigo 

denominado de Marketing Myopia (Miopia de Marketing). Neste artigo, o autor referiu 

ser o cliente, e não o produto, que cria uma indústria: “Uma indústria é um processo de 

satisfação do cliente, não um processo de fabricação de produtos. Uma indústria começa com o 

cliente e suas necessidades, não com uma patente, matéria-prima ou capacidades de venda” (Levitt, 

1960:55). Portanto, para o autor, o marketing começa com o cliente e as suas 

necessidades, logo a definição de um negócio deveria centrar-se nas suas necessidades, 

e não nos produtos específicos criados para satisfazê-las.  

Lear (1963) foi um dos primeiros pesquisadores a lidar com a dificuldade de 

implementação do conceito de marketing. Na opinião do autor, os obstáculos à sua 

implementação incluem a complexidade do produto, a complexidade da distribuição e 
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uma forte resistência à mudança por todos os envolvidos. Apesar de acautelar que uma 

simples reorganização não é suficiente para a implementação do conceito, o autor não 

especifica os factores que devem estar presentes. 

Uma empresa que pretenda assimilar o conceito de marketing deve, na opinião de Hise 

(1965:9), desenvolver três aspectos:  
“Orientação para o cliente, que é o conhecimento das necessidades e desejos do mercado-alvo 

antes de se iniciar o processo de marketing; rendibilidade das operações de marketing; e uma 

estrutura organizacional na qual todas as actividades sejam coordenadas pelo departamento de 

marketing, e onde o executivo principal de marketing tem uma posição tão importante quanto 

os de outros sectores”.  

Hise (1965) conduziu uma pesquisa para investigar até que ponto a adopção do conceito 

de marketing estava disseminada pelas empresas de manufactura americanas. Os 

resultados da sua investigação mostraram uma forte orientação para o cliente nas 

empresas (de pequena e grande dimensão), apesar das grandes empresas demonstrarem 

um comprometimento mais forte ao conceito de marketing. Esta pesquisa, nas palavras 

do autor, deu à disciplina de marketing uma “boa indicação dos aspectos tangíveis do conceito 

de marketing” (Hise, 1965:10) 

A partir das conceptualizações iniciais estabelecidas nos anos 50 e 60, a década de 70 

caracterizou-se pela revisão do conceito. Este período foi marcado pelo interesse na 

ampliação da abrangência do conceito de marketing, nomeadamente a aplicação das 

técnicas de marketing em instituições sem fins lucrativos e na promoção de objectivos 

sociais. 

A temática da implementação do conceito continua, também, a ser objecto de análise. 

Barksdale e Darden (1971) tentaram determinar as atitudes de gestores e académicos 

relativamente ao conceito de marketing. Para Barksdale e Darden (1971) são três os 

fundamentos do conceito de marketing: 1) Função de marketing integrada na 

organização; 2) O cliente como ponto focal de todas as actividades de negócio; e 3) O 

lucro como o critério para avaliar as actividades de marketing. Os autores salientam a 

dificuldade da implementação do conceito (no dia-a-dia das empresas), e a necessidade 

de desenvolver definições operacionais que permitam colocar a filosofia em prática. 

O problema de implementação é reiterado por Bell e Emory (1971). Na opinião destes 

autores, é o próprio conceito de marketing que deve ser revisto, e não a aplicação do 

conceito, dado que na sua formulação inicial dificilmente poderá promover o bem-estar 
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do cliente. Para os autores, o conceito de marketing não é um conceito filosófico ou 

moral, mas sim um conceito operacional e utilitário, que guia os gestores a procurar, no 

mercado, negócios lucrativos. Portanto, os autores ressaltam a necessidade de deixar de 

lado o aspecto filosófico do marketing e prestar mais atenção à sua implementação na 

organização. 

Neste contexto, Bell e Emory (1971:41) referem que a organização necessita de 

desenvolver os seguintes aspectos: “A preocupação com o cliente como o centro de todas as 

decisões de marketing; a integração das operações de todas as áreas da empresa; e o lucro visto 

como recompensa pela eficiente satisfação das necessidades dos clientes”. Nesta abordagem, a 

preocupação com os clientes é o elemento mais importante do conceito de marketing. 

As operações de integração referem-se à visão da empresa como um sistema integrado, 

com a prevalência dos problemas sociais e dos clientes sobre as considerações 

operacionais das áreas funcionais. Os autores propõem o lucro como uma consequência 

da satisfação das necessidades do mercado, sendo uma forma de retribuir a correcta 

orientação da empresa. 

A implementação do conceito de marketing nas organizações continuou a ser testada na 

década de 70, com a pesquisa de McNamara (1972), na qual se investigou 

empiricamente a adopção e implementação do conceito. McNamara (1972:51) definiu 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 

grandes departamentos da organização”. Nesta definição, o autor apresentou os três pilares 

do conceito de marketing.  

McNamara (1972) efectuou diversas recomendações para a implementação do conceito 

de marketing, a saber: i) Atribuir um status corporativo mais elevado aos executivos de 

topo da área de marketing; ii) Distribuir uma variedade mais vasta de actividades 

relacionadas com o marketing sob o departamento de marketing; iii) Utilizar comités e 

reuniões interdepartamentais; e iv) Encorajar a comunicação formal e informal dentro 

do departamento de marketing. 

A ausência de pesquisas sobre o conceito de marketing, verificada entre 1972 e 1986, 

encontra paralelo no desinteresse no conceito demonstrado pelos executivos (Sehorn, 

1995). Durante este período os negócios parecem ter esquecido o conceito de marketing 

a favor do planeamento estratégico (Webster, 1988).  
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O final da década de 80 caracterizou-se pelo interesse renovado sobre este conceito e 

sobre a filosofia de marketing, bem como pelo desenvolvimento de estratégias que 

permitiam à empresa desenvolver um negócio direccionado para o mercado e focalizado 

no cliente (Webster, 1988). Este período foi chamado de o “redescobrimento do conceito de 

marketing” (Webster, 1988:29)3, decorrente da maior complexidade dos mercados e da 

globalização da concorrência. Este autor realçou que servir os seus clientes constitui a 

principal função das organizações, corroborando a ideia de que estes continuavam a ser 

o centro das atenções. 

Na opinião de Houston (1986), parte da razão para a dificuldade de aceitação do 

conceito é a má compreensão e mau uso do mesmo ao longo dos anos. Para o autor, o 

conceito de marketing tem sido proclamado como uma filosofia de gestão óptima 

quando não é, necessariamente, assim para todos os negócios. Houston (1986) afirma 

que vários autores agregam os três princípios num único princípio (orientação para o 

cliente), provocando interpretações erradas (nomeadamente, que o conceito de 

marketing é igual à orientação para o cliente).  

Na definição proposta por Houston (1986:85) é incluído o cliente, bem como potenciais 

capacidades da empresa, restritivas ou facilitadores:  

“O conceito de marketing é uma prescrição de gestão relacionada com a concretização dos 

objectivos organizacionais. (…) O conceito de marketing afirma que uma organização atinge os 

seus próprios objectivos de troca mais eficientemente através da compreensão vasta dos 

parceiros de troca potenciais e suas necessidades e desejos, através de uma vasta compreensão 

dos custos associados com a satisfação dessas necessidades e desejos e, então, desenhando, 

produzindo e oferecendo produtos tendo em conta esta compreensão”. 

Um facto merecedor de nota diz respeito à reduzida discussão sobre os aspectos 

competitivos do mercado no processo de satisfação das necessidades dos clientes. 

Kotler (1977) foi talvez o primeiro autor a fazer menção ao foco nos concorrentes no 

que respeita ao conceito de marketing, referindo que uma efectiva organização de 

marketing se foca no ambiente externo, o qual inclui tanto os clientes como os 

concorrentes.  

A falta de consideração das forças competitivas do mercado na literatura sobre o 

conceito de marketing foi, também, apontada por Day e Wensley (1983). Os autores 
                                                 
3  Neste artigo, o autor utiliza o termo ‘conceito de marketing’ e ‘orientação para o mercado’ 

alternadamente. A partir de 1988, o termo ‘orientação para o mercado’ era utilizado, mas a sua 
definição não era clara.  
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declaram que a orientação para o cliente deve ser colocada no contexto da concorrência. 

Assim, para os autores, o conceito de marketing fornece uma visão estática do mercado. 

As necessidades dos clientes são dinâmicas devido à natureza competitiva das empresas 

fornecedoras que lutam para um maior valor para os clientes. Este novo paradigma é 

baseado no mercado, que envolve a empresa, a concorrência e os clientes.  

Na definição de Kotler (1997:19), a concorrência é incluída: “O conceito de marketing 

sustenta que a chave para a concretização de objectivos organizacionais consiste em ser mais 

efectivos que a concorrência na integração das actividades de marketing para a determinação e 

satisfação das necessidades e desejos dos mercados-alvo”. 

Em síntese, apesar de algumas diferenças de conceptualização registadas na literatura, 

surgem um conjunto de dimensões similares que configuram o conceito de marketing. 

Resumidamente, realçam-se três temas básicos em relação ao conceito, a saber:  

1) Foco nas necessidades dos clientes 

O pilar básico do conceito de marketing, e da própria disciplina de marketing, reside 

neste princípio, ou seja, que as actividades de marketing estejam centradas nas 

necessidades dos clientes (confrontar, por exemplo, Drucker, 1954; McKitterick, 

1957; Felton, 1959; Keith, 1960; Levitt, 1960; Bell e Emory, 1971). O conceito de 

marketing pressupõe que a obtenção e disseminação de informações sobre as 

necessidades dos clientes, satisfazendo-as com os produtos oferecidos, é essencial 

para a sobrevivência a longo prazo das organizações (Bell e Emory, 1971; Kohli e 

Jaworski, 1990; Narver e Slater, 1990). 

2) Integração dos esforços de marketing 

De acordo com o conceito de marketing, para que a organização esteja em 

consonância com as necessidades dos clientes, todas as áreas funcionais devem 

desenvolver um esforço integrado de marketing (Bell e Emory, 1971; Kohli e 

Jaworski, 1990; Narver e Slater, 1990; Day, 1994). Dessa integração depende 

largamente a eficiência e eficácia de marketing (Day, 1994). Além disso, essa 

integração deve ocorrer entre cada sub-função da área de marketing (por ex: vendas, 

publicidade), e entre cada área funcional de negócios (por ex: finanças, produção). 

3) Rendibilidade de longo prazo 

No contexto do conceito de marketing, Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski 

(1990) apresentam perspectivas divergentes sobre o papel da rendibilidade, 
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nomeadamente os primeiros autores encaram-na como um objectivo do negócio e, os 

segundos autores, perspectivam-na como uma consequência. Independentemente de 

como a rendibilidade é conceptualizada, o seu foco, no âmbito do conceito de 

marketing, reside no longo prazo. O conceito de marketing baseia-se num horizonte 

temporal longo, que enfatiza a rendibilidade, ao invés do volume de vendas no curto 

prazo (Webster, 1988). 

Ao rever as várias definições presentes na literatura sobre o conceito de marketing, pode 

dizer-se que este foi interpretado de diversas formas, por exemplo, como “um estado 

mental corporativo”, “uma filosofia de negócios, um ideal ou afirmação politica”, uma 

“filosofia de gestão dos negócios”, uma “prescrição/filosofia de gestão”, um “conjunto 

de processos que abarca todos os aspectos da organização”, uma “filosofia condutora” 

(Dalgic, 1998). Na visão de Deshpandé e Webster (1989), o conceito de marketing 

define uma cultura organizacional distinta, que coloca o cliente no centro do 

pensamento das organizações. É uma cultura de negócios que pode guiar a formulação e 

implementação da estratégia de negócios (Hunt e Lambe, 2000). 

No início da década de 90, a revisão da literatura efectuada por Kohli e Jaworski (1990) 

evidenciaram que, apesar do interesse académico sobre o conceito e sua implementação, 

existia a falta de uma clara definição, uma escassa atenção a aspectos de medição, e 

uma quase inexistência de teoria com suporte empírico. Na mesma linha de 

pensamento, Narver e Slater (1990) notaram a carência de pesquisas empíricas capazes 

de suportar a importância concedida pela literatura ao conceito de marketing.  

Os trabalhos de Kohli e Jaworski (1990) e Narver e Slater (1990) tiveram como 

objectivo colmatar tais limitações. As pesquisas destes dois grupos de pesquisadores 

fizeram surgir uma nova era, tendo um impacto tremendo na literatura de marketing, na 

medida em que a partir destes estudos, “os trabalhos subsequentes utilizaram estas publicações 

como ponto de referência e, no debate académico, o termo ‘conceito de marketing’ é substituído pelo 

termo ‘orientação para o mercado’” (Van Raaij, 2001:16). Para o autor, desde os anos 50, o 

conceito de marketing tem sido aclamado, criticado, descartado, redescoberto e, 

finalmente, reabilitado sob um novo nome: a orientação para o mercado. 

Na evolução do pensamento e conceito de marketing, o tema orientação para o mercado 

tornou-se fundamental dentro dessa área de conhecimento, cuja validação e aplicação 

em organizações, sob diferentes contextos, deve ser desenvolvido e estudado (Appiah-

Adu, 1998). Através do impulso dado pelo Marketing Science Institute, a orientação 
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para o mercado foi considerada como tema de pesquisa de máxima prioridade para a 

década de 90. 

Na abordagem de marketing aos negócios, a orientação para o mercado ocupa uma 

posição tão central que foi considerada, por alguns autores, como sendo o “coração da 

gestão de marketing e estratégia modernos” (Narver e Slater, 1990:20), e a “fundação de 

práticas de marketing de alta qualidade” (Kohli et al., 1993). Segue-se uma exposição de 

algumas conceptualizações sobre este tema. 

2.1.1.2 O Conceito de Orientação para o Mercado4

A conceptualização da orientação para o mercado é uma área de estudo que permanece 

num estado de evolução contínuo (Harris, 2000). Para além das diferenças semânticas 

encontradas na literatura, é importante delimitar o seu conteúdo, tendo em conta que 

“ser orientado para o mercado” não apresenta o mesmo significado, no fim dos anos 50 

e no passado (Esteban et al., 2002).  

Para descrever a forma como os gestores orientam a sua abordagem ao mercado, os 

teóricos de marketing têm utilizado alguns conceitos relacionados (Wrenn, 1997). 

Shapiro (1988) sugere que os termos “orientação para o mercado” (market orientation), 

“orientação para o marketing” (marketing orientation), “dirigido pelo mercado” (market 

driven) e “estar perto do consumidor” (close to the customer) são tão semelhantes que 

uma distinção entre estes conceitos seria difícil de se estabelecer. Segundo Wrenn 

(1997), tanto a orientação para o marketing, como a orientação para o mercado foram 

utilizados para descrever a implementação do conceito de marketing (mesmo antes dos 

artigos de Shapiro, 1988; Narver e Slater, 1990; e Kohli e Jaworski, 1990) 

Wrenn (1997:34) fornece definições separadas para o conceito de marketing, orientação 

para o marketing e a orientação para o mercado5. Neste contexto, o “conceito de marketing 

é uma forma de pensar a organização, os seus produtos e os seus clientes, enquanto que a orientação 

para o marketing é uma forma de fazer as coisas necessárias para colocar essa filosofia na prática” 

                                                 
4  É de referir que no conceito de orientação para o mercado aqui exposto, o mercado se refere ao 

mercado externo, isto é, direccionado aos clientes externos da organização. Na secção 2.1.2, ver-se-á 
que a implementação do marketing interno poderá ser operacionalizada a partir de uma orientação 
para o mercado, só que, neste caso, o mercado vai dizer respeito ao mercado interno (ou seja, dirigido 
para os clientes internos/funcionários da organização). 

5   Contudo, há alguns autores que consideram os termos sinónimos (Doyle e Wong, 1998), enquanto que 
outros autores (Keith, 1960; Avlonitis e Gounaris, 1997, 1999) utilizam a expressão orientação para o 
marketing ao invés da orientação para o mercado. 
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(…); “Em contraste ao conceito de marketing e seu conceito relacionado – a orientação para o 

marketing - a orientação para o mercado envolve uma preocupação com os clientes e concorrentes”. 

Implícita ou explicitamente, a maioria dos teóricos parecem preferir o termo orientação 

para o mercado aos restantes (Van Raaij, 2001), pelas seguintes razões (Kohli e 

Jaworski, 1990): 1) O termo não se restringe nem se confunde com as actividades 

exclusivas do departamento de marketing, devendo fazer parte das preocupações da 

organização como um todo; 2) O termo é menos conotado politicamente, no sentido de 

não inflacionar a importância da função de marketing face às restantes; e 3) O termo 

tem como foco os mercados (consumidores e forças que os afectam), e não apenas os 

consumidores específicos6.  

Ao longo dos últimos anos, o conceito de orientação para o mercado tem sido definido 

de diversas formas pelos académicos da área (Bhuian, 1998). Contudo, as definições 

fornecidas por dois grupos de pesquisadores - Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski 

(1990) - foram, sem dúvida, as mais influenciais em termos da sua utilização posterior. 

Para uma melhor compreensão do conceito, Lafferty e Hult (2001) apresentam um 

quadro conceptual que integra cinco perspectivas sobre a orientação para o mercado. De 

seguida, referem-se algumas definições expressas na literatura, agregadas de acordo 

com a abordagem assumida por Lafferty e Hult (2001).  

- Perspectiva da Tomada de Decisão 

Shapiro (1988) conceptualiza a orientação para o mercado como um processo de 

tomada de decisão organizacional, que se inicia a partir da informação, prosseguindo até 

a execução. No centro deste processo está o forte envolvimento da gestão para a partilha 

da informação entre departamentos, e para a prática de um processo de decisão aberto 

(entre funções e funcionários divisionais). O autor considera que três características 

fundamentais tornam uma organização orientada para o mercado (Figura 2.1.1): 1) “as 

informações sobre todas as compras importantes permeiam todos os departamentos da organização” 
(p.120), “as decisões estratégicas e tácticas são tomadas de forma inter-funcional e inter-divisional” 

(p.121), e as “divisões e funções tomam decisões coordenadas e executam-nas com um sentido de 

envolvimento” (p.122).  

                                                 
6   Slater e Narver (1998) concordam com a distinção efectuada por Kohli e Jaworski (1990). De acordo 

com os autores, um negócio é orientado para o mercado apenas quando toda a organização “abraça” 
os valores nele implícitos, e todos os processos de negócio estão direccionados para a criação de valor 
superior para os clientes. 
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Figura 2.1.1: Perspectiva da tomada de decisão 

 

A informação permeia 
as funções 

corporativas 

Tomar decisões 
estratégicas e tácticas 

Executar as  
decisões 

Fonte: Construído a partir de Shapiro (1988) 

- Perspectiva Comportamental  

Na visão de Narver e Slater (1990) a orientação para o mercado é um tema central para 

a moderna gestão de marketing, tendo em consideração a atenção prestada a esse 

conceito, tanto por profissionais como por académicos. Contudo, e apesar da 

importância atribuída ao tema, até essa data, não se dispunha de conhecimentos sobre 

do que constava a orientação para o mercado, nem do seu efeito para a rendibilidade dos 

negócios.  

Os autores tentaram preencher essa lacuna, propondo o desenvolvimento e a validação 

de uma medida de orientação para o mercado, e testando o seu relacionamento com o 

desempenho organizacional. O conceito de orientação para o mercado, proposto pelos 

autores, foi consubstanciado numa ampla revisão da literatura. Nesta revisão, é 

destacada a questão de se obter uma vantagem competitiva sustentável através da 

criação de valor superior para os clientes. 

Na perspectiva assumida por Narver e Slater (1990:21) a orientação para o mercado “é a 

cultura organizacional que cria, mais eficaz e eficientemente, os comportamentos necessários para a 

criação de valor para os compradores e, assim, contínua performance superior ao negócio”. Narver 

e Slater (1990:22) conceptualizam orientação para o mercado como “um constructo 

unidimensional composto por três componentes comportamentais (orientação para clientes, 

orientação para concorrentes e coordenação interfuncional), e dois critérios de decisão (foco no 

longo prazo e rendibilidade)” 7.  

Neste contexto, as “três componentes comportamentais da orientação para o mercado 

compreendem as actividades de aquisição e disseminação de informações e a criação coordenada de 

valor para o cliente” (Narver e Slater, 1990:21). A dimensão orientação para o cliente 

envolve a compreensão dos mercados-alvo e, de forma contínua, a capacidade de 

                                                 
7    A definição inicial do conceito (composto por três componentes comportamentais e dois critérios de 

decisão) foi submetida a dois painéis (formados por académicos) gerando uma primeira versão dos 
questionários. Após os pré-testes efectuados, a versão final do questionário foi submetida a membros 
da gestão de topo de 140 unidades estratégicas de negócio de uma única empresa. Os autores 
comprovaram, após testes estatísticos, que os critérios de decisão não obtiveram validade estatística 
considerável, sendo eliminados da operacionalização do conceito. 
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criação de valor para os mesmos. Para isso, é necessário desenvolver actividades que 

envolvam a aquisição e a disseminação de informações sobre os clientes e concorrentes. 

A dimensão orientação para os concorrentes pressupõe o conhecimento dos pontos 

fracos e fortes de curto prazo dos concorrentes (actuais e potenciais), bem como as suas 

competências e estratégias de longo prazo, para criar condições de geração de mais 

satisfação aos clientes do que os concorrentes. A última dimensão comportamental, a 

coordenação interfuncional, compreende a utilização coordenada de todos os recursos 

da empresa para a criação de valor superior para os clientes. A Figura 2.1.2 apresenta as 

componentes comportamentais enunciadas. 

Figura 2.1.2: Perspectiva comportamental  

 

Orientação para os 
clientes 

Orientação para os 
concorrentes 

Coordenação 
interfuncional 

Fonte: Construído a partir de Narver e Slater (1990) 

Os critérios de decisão correspondem ao foco no longo prazo e à rendibilidade. Para os 

autores, as empresas devem adoptar uma dimensão temporal de longo prazo no sentido 

de evitar que os concorrentes criem valor superior aos clientes, e para permitir ao 

negócio descobrir e implementar, constantemente, valores adicionais para os seus 

clientes. Quanto à rendibilidade, esta está, nesta perspectiva, directamente associada à 

orientação para o mercado e deve ser percebida como um objectivo do negócio. 

Neste estudo, Narver e Slater (1990) demonstraram que a orientação para o mercado 

está directamente relacionada com o desempenho organizacional, sendo a sua 

importância igual em qualquer ambiente de mercado. Como se viu, esta orientação é 

prescrita, pelos autores, como uma forma particular de cultura. 

- Perspectiva de Informação de Mercado 

Uma outra abordagem sobre a orientação para o mercado é proposta por Kohli e 

Jaworski (1990). Através de uma vasta revisão da literatura sobre o marketing, e a partir 

da realização de diversas entrevistas com gestores em diversas funções e organizações, 

Kohli e Jaworski (1990) sintetizam o conhecimento existente sobre a implementação do 

conceito de marketing. 

Para os autores, o conceito de marketing é, essencialmente, uma filosofia de negócios, 

um ideal, que pode ser contrastado com a sua implementação (reflectida nas actividades 

e comportamentos de uma organização). Por conseguinte, a orientação para o mercado é 
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abordada como sinónimo da implementação do conceito de marketing, isto é, “uma 

organização orientada para o mercado será aquela cujas acções são consistentes com a 

implementação do conceito de marketing” (Kohli e Jaworski, 1990:1). Portanto, uma 

organização altamente orientada para o mercado estará a praticar o conceito de 

marketing em todos os seus fundamentos e, consequentemente, terá uma vantagem 

competitiva porque responde, mais rápida e efectivamente, às restrições e oportunidades 

ambientais. 

Esta orientação foi caracterizada, pelos autores, como um processo organizacional que 

envolve todos os sectores e funcionários da organização, em todos os níveis e funções. 

Kohli e Jaworski (1990:6) definem o conceito como sendo “a recolha de informação de 

mercado, para toda a empresa, relativa às necessidades actuais e futuras dos clientes, disseminação 

da informação de mercado através dos departamentos e resposta adequada da empresa face à 

informação disponível”.  

Os elementos formadores do conceito, segundo esta perspectiva, são a geração/recolha 

de informação (intelligence generation), a disseminação dessa informação (intelligence 

dissemination) e a resposta da organização a essa informação (responsiveness) (Figura 

2.1.3).  

Figura 2.1.3: Perspectiva de informação de mercado 
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Fonte: Construído a partir de Kohli e Jaworski (1990) 

O ponto de partida da orientação para o mercado diz respeito à recolha de informação 

de mercado, a qual envolve a descoberta das necessidades e preferências (actuais e 

futuras) dos clientes, sejam elas explícitas ou latentes. Também abarca os factores 

exógenos que podem afectar essas necessidades e preferências, ou seja, aspectos 

relacionados com os concorrentes, as regulamentações governamentais, as novas 

tecnologias e os aspectos ambientais. A disseminação da informação de mercado visa a 

propagação das informações recolhidas na etapa anterior por toda a organização, através 

de várias formas, ou seja, utilizando a comunicação horizontal (entre departamentos), a 

comunicação vertical (entre níveis organizacionais), de forma formal e informalmente. 

A última dimensão do conceito consiste na capacidade de responder às necessidades 

dos clientes através de acções baseadas na geração e disseminação da informação de 

mercado. Ou seja, compreende as actividades concretas que são realizadas para 
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efectivar as etapas anteriores e procurar uma compreensão das necessidades presentes e 

futuras dos clientes. 

É de realçar que tanto Narver e Slater (1990) como Kohli e Jaworski (1990) abordam o 

conceito de orientação para o mercado de uma forma contínua e não dicotómica, isto é, 

a orientação para o mercado de uma organização não é uma questão de presença ou 

ausência desta orientação, mas sim de grau de intensidade. Daqui decorre que, em vez 

de abordar a implementação de algo que, até determinado ponto, já existe, dever-se-á 

focalizar a atenção no incremento da actividade orientada para o mercado (Bisp, 1999).  

- Perspectiva Estratégica 

Na procura de responder às necessidades e desejos dos consumidores, Ruekert (1992) 

enfatiza o desenvolvimento de estratégias e a sua implementação. Na sua abordagem “o 

nível de orientação para o mercado de uma unidade de negócio é o grau pelo qual essa unidade de 

negócio obtém e usa informações dos clientes, desenvolve uma estratégia que satisfaz as 

necessidades dos clientes e implementa a estratégia, dando resposta às necessidades e desejos dos 

clientes” (Ruekert, 1992:228).  

Como se pode ver, os aspectos associados à ‘obtenção de informação’ e ‘resposta’ a 

essa informação são adoptados das perspectivas de Kohli e Jaworski (1990) e Narver e 

Slater (1990). Ruekert (1992) enfatiza um foco explícito de planeamento estratégico das 

unidades de negócio; portanto, pode ser vista como o grau pelo qual a análise da 

empresa do ambiente externo influencia o processo de planeamento estratégico (Baker e 

Sinkula, 1999). 

Para o estabelecimento de objectivos e metas, e para a distribuição de recursos aos 

programas de actuação, esta abordagem recomenda aos gestores a recolha e 

interpretação de informação sobre o ambiente externo. Como elementos formadores 

desta conceptualização, são de referir os seguintes: 1) Para o desenvolvimento da 

orientação para o mercado, o principal aspecto do ambiente externo é o 

cliente/consumidor, logo, as suas necessidades e desejos devem ser, regularmente, 

investigadas; 2) A partir dos elementos referidos, segue-se o desenvolvimento de um 

plano de acção ou de uma estratégia focalizada no cliente; e 3) Essa estratégia é 

implementada e executada pela organização para responder às necessidades e desejos do 

mercado-alvo (Figura 2.1.4). 
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Figura 2.1.4: Perspectiva estratégica 
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Fonte: Construído a partir de Ruekert (1992) 

- Perspectiva do Cliente 

A perspectiva desenvolvida por Deshpandé, Farley e Webster (1993) fundamenta-se na 

relação entre a orientação para o mercado8 e a cultura organizacional. O conceito de 

cultura organizacional pode ser considerado como um conjunto de valores e crenças 

compartilhadas que auxiliam os indivíduos a compreenderem o funcionamento da 

organização fornecendo-lhes, assim, normas de comportamentos (Deshpandé e Webster, 

1989). Neste enquadramento, Deshpandé et al. (1993) consideram que a orientação para 

o cliente (entenda-se mercado), é “um tipo de cultura organizacional”, dado que todos 

os membros e sectores da organização precisam, para além de identificar as 

necessidades dos clientes, focar todas as actividades organizacionais para criar valor aos 

clientes. Nesse sentido, os membros organizacionais deverão sedimentar o valor no 

cliente como ponto central de todas as suas tarefas. 

Os autores conceptualizam a orientação para o mercado como um “conjunto de crenças que 

coloca em primeiro lugar os interesses do cliente, sem excluir os interesses dos demais públicos 

relevantes (stakeholders), tais como proprietários, gestores e empregados, a fim de desenvolver uma 

empresa lucrativa no longo prazo” (Deshpandé et al., 1993:27).  

Esta conceptualização é mais divergente das restantes abordagens, por um lado, porque 

os conceitos de orientação para o mercado e orientação para o cliente são considerados 

sinónimos e, por outro lado, porque a orientação para os concorrentes é excluída do 

conceito de orientação para o mercado. 

De forma a sintetizar estas diversas abordagens, Lafferty e Hult (2001) apresentam um 

quadro conceptual integrador, como se pode visualizar pela Figura 2.1.5. 

 

 

 

                                                 
8   Para estes três autores, a orientação para o mercado é considerada sinónimo de orientação para o 

cliente, pois o mercado é formado por todos os clientes potenciais da empresa. 
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Figura 2.1.5: Um quadro conceptual das perspectivas de orientação para o mercado 
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Fonte: Adaptado de Lafferty e Hult (2001:100) 

Assim, segundo Lafferty e Hult (2001), existem quatro áreas de concordância sobre o 

que constitui a fundação básica da orientação para o mercado, a saber:  

1) Ênfase nos clientes 

Tendo em consideração que a orientação para o mercado é a operacionalização e 

implementação do conceito de marketing (Kohli e Jaworski, 1990), a premissa 

fundamental da satisfação das necessidades dos clientes deve estar inerente a qualquer 

conceptualização. As seguintes afirmações são demonstrativas da importância atribuída 

ao cliente:  

i) A orientação para o mercado salienta a necessidade das organizações 

compreenderem os seus mercados e clientes (Shapiro, 1988);  

ii) A informação do mercado (market intelligence), sendo um conceito vasto, abarca 

não só as actuais necessidades e preferências dos clientes mas, também, as futuras 

(Kohli e Jaworski, 1990);  

iii) A componente orientação para o cliente requer uma compreensão suficiente do 

cliente para criar produtos e valor superior para o mesmo (Narver e Slater, 1990),  
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iv) Desenvolver uma estratégia para corresponder às necessidades dos clientes 

(Ruekert, 1992); e  

v) Colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar (Deshpandé et al., 1993). 

2) A importância da informação  

A importância da informação, a qual tem o seu foco no cliente, é um outro elemento 

unificador das diversas opiniões expressas. As cinco perspectivas estabelecem como 

componente fundamental a recolha de informação acerca dos clientes e dos factores que 

os afectam, como se pode ver pelas afirmações seguintes:  

i) Uma empresa dirigida pelo mercado é aquela que adquire e utiliza informação 

sobre todos os factores importantes que afectam os clientes (Shapiro, 1988);  

ii) A orientação para o mercado envolve a geração de informação sobre o mercado 

relativamente às necessidades actuais e futuras dos clientes (Kohli e Jaworski, 

1990);  

iii) Para criar valor para o cliente é necessário um determinado nível de 

compreensão, o qual envolve a aquisição de informação sobre os clientes e 

compradores (Narver e Slater, 1990),  

iv) O grau pelo qual a empresa obtém e usa a informação dos clientes determina o 

seu nível de orientação para o mercado (Ruekert, 1992); e  

v) Um simples foco na informação sobre as necessidades dos clientes, actuais e 

potenciais, é inadequado sem consideração de um conjunto de valores e crenças, 

mais profundamente enraizadas, os quais reforçam tal foco nos clientes e permeiam 

a organização (Deshpandé et al., 1993). 

Relativamente ao papel da geração de informação sobre os concorrentes, com excepção 

de Deshpandé et al. (1993) e Ruekert (1992), todos concordam pela sua importância. As 

seguintes afirmações manifestam essa opinião:  

i) A informação de mercado também inclui a monitorização das acções dos 

concorrentes para determinar o seu efeito no cliente (Kohli e Jaworski, 1990);  

ii) Para se tornar orientada para o mercado, a empresa deve compreender as forças e 

fraquezas dos seus concorrentes actuais e futuros, bem como as suas capacidades e 

estratégias (Narver e Slater, 1990); e  

iii) Uma empresa orientada para o mercado deverá também aferir a concorrência e 

adquirir informação sobre esta (Shapiro, 1988). 
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3) A coordenação interfuncional das actividades e relacionamentos de marketing 

O terceiro elemento concordante nas diversas abordagens diz respeito à coordenação 

interfuncional ou disseminação da informação por toda a organização:  

i) A informação deve permear toda a empresa e, também, as decisões estratégicas e 

tácitas devem ser tomadas e executadas de forma interfuncional (Shapiro, 1988);  

ii) A informação gerada deve ser disseminada de forma efectiva por todas as partes 

da empresa (Kohli e Jaworski, 1990);  

iii) A coordenação interfuncional é um elemento chave que detém um peso igual à 

orientação para o cliente e à orientação para os concorrentes (Narver e Slater, 1990);  

iv) Para criar um valor superior para o cliente, é necessário a coordenação 

interfuncional (Ruekert, 1992); e  

v) A coordenação interfuncional é consistente com a orientação para o cliente e deve 

fazer parte do seu significado (Deshpandé et al., 1993). 

4) A resposta às actividades de mercado através de acções apropriadas 

O último elemento concordante entre as abordagens, com excepção da perspectiva de 

Deshpandé et al. (1993), é a tomada de acções para responder às necessidades dos 

clientes:  

i) As empresas devem executar decisões bem coordenadas com um sentido de 

envolvimento (Shapiro, 1988);  

ii) Ênfase na resposta à informação de mercado por toda a organização (Kohli e 

Jaworski, 1990);  

iii) A utilização dos recursos da empresa deve ser coordenada para desenvolver e 

criar valor para os seus clientes-alvo (Narver e Slater, 1990); e  

iv) Para dar resposta às necessidades do mercado uma organização deve 

implementar e executar a sua estratégia corporativa (Ruekert, 1992). 

As cinco conceptualizações referidas anteriormente podem ser categorizadas em duas 

abordagens gerais diferentes (Lafferty e Hult, 2001). Na implementação de uma 

abordagem orientada para o mercado, Shapiro (1988), Ruekert (1992) e Kohli e 

Jaworski (1990) colocam a tónica na gestão ou liderança, exemplificando a denominada 

corrente de gestão. Por outro lado, as conceptualizações de Narver e Slater (1990) e 

Deshpandé et al. (1993), ao se focalizarem no tipo de organização cultural que deve 

existir para a criação de valor para os clientes e melhor desempenho do negócio, podem 

agrupar-se na chamada corrente cultural. 
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Apesar de terem sido avançadas diferentes visões sobre a orientação para o mercado, 

Deshpandé e Farley (1998) concluiu que esta orientação opera a três níveis dentro das 

organizações: como cultura, estratégia e táctica. Como um artefacto cultural, a 

orientação para o mercado focaliza a sua atenção nos valores e crenças partilhadas que 

colocam os clientes em primeiro lugar; como estratégia, ajuda na criação contínua de 

valor superior para os clientes; tacticamente, a orientação para o mercado assegura que 

os processos e actividades intra-funcionais são direccionados à criação e satisfação dos 

clientes. 

O debate teórico sobre a essência do conceito de orientação para o mercado ainda não 

atingiu uma posição consensual. Por exemplo, Jaworski e Kohli (1996) reconhecem que 

é através das suas actividades que as organizações criam e fornecem valor, e não através 

do seu sistema de crenças. Contudo, não negam o papel da cultura como preditora do 

comportamento organizacional, mas realçam aquilo que a organização “faz” de facto, 

face ao que a organização “sente” que é importante (Van Raaij, 2001). Nesse sentido, 

Jaworski e Kohli (1996: 121) argumentam que:  

“(…) não é suficiente simplesmente acreditar que os clientes são importantes: em vez disso, a 

organização deve agir para fornecer valor aos clientes. (…) uma organização pode acreditar que 

algo é importante, mas falhar em agir com base nas suas crenças por uma variedade de razões 

(…). Logo, numa perspectiva dos gestores, pode ser mais importante focalizar no que uma 

organização faz de facto do que aquilo que sente que é importante”. 

Portanto, uma grande parte das pesquisas sobre orientação para o mercado advoga que a 

“cultura conduz às actividades”, com base numa abordagem racional de formulação 

estratégia de cima para baixo (top-down). Não obstante, a relação inversa deverá 

também ser considerada. Ou seja, vários investigadores salientam que novos 

comportamentos podem, ao longo do tempo, moldar atitudes, crenças e, em última 

análise, a cultura organizacional (Van Raaij, 2001). Portanto, a complexidade 

individual, social e política do ambiente organizacional requer uma visão mais pluralista 

da forma como funcionam as organizações (Gainer e Padanyi, 2002). 

Nesse sentido, as duas abordagens (cultural e de gestão/comportamental) podem ser 

encaradas como complementares e não opostas (Avlonitis e Gounaris, 1999:1006): “uma 

genuína orientação para o marketing representa uma síntese de certas atitudes e de certas 

práticas, as quais estão relacionadas e inseparáveis”. Aqui, os autores privilegiam o termo 

orientação para o marketing versus o de orientação para o mercado.  
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Ainda no âmbito da temática sobre as conceptualizações da orientação para o mercado, 

é importante referir que este conceito coexiste com termos afins, com os quais apresenta 

algumas semelhanças e discrepâncias. Áreas de investigação associadas a temas como a 

aprendizagem organizacional, as capacidades organizacionais e a visão baseada nos 

recursos, a gestão da qualidade total e a inovação, oferecem perspectivas que 

complementam o conceito de orientação para o mercado (Van Raaij, 2001). Como 

ultrapassa o objectivo deste trabalho, as semelhanças e diferenças entre a orientação 

para o mercado e esses conceitos não será tratada.  

Feita uma breve análise sobre as diversas conceptualizações existentes, seguidamente 

são abordados os principais instrumentos de medição do conceito de orientação para o 

mercado. 

2.1.1.3 Operacionalização do Conceito de Orientação para o Mercado 

Paralelamente à variedade de definições encontradas sobre a orientação para o mercado, 

foram criados, também, uma série de instrumentos para medir o conceito (Van Raaij, 

2001). Na extensa revisão efectuada por Wrenn (1997) são referidos, entre os períodos 

de 1964 a 1996, cerca de 32 estudos empíricos sobre a orientação para o mercado, os 

quais, na sua maioria, desenvolveram a sua própria escala para medir este conceito ou 

conceitos relacionados (conceito de marketing ou orientação para o marketing). 

Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990) foram dos primeiros pesquisadores a 

reconhecer que a validade da construção do conceito de marketing não tinha sido 

submetida a nenhuma investigação empírica séria. Como já foi referido, os maiores 

avanços na pesquisa da orientação para o mercado, tanto na conceptualização como na 

operacionalização, estão associados a estes dois grupos de investigadores. Desde a 

década de 90 que as escalas de Narver e Slater (1990) e Kohli et al. (1993) foram 

utilizadas frequentemente, de forma adaptada ou na sua forma original. Seguidamente, 

enunciam-se e descrevem-se algumas escalas referenciadas na literatura, bem como as 

principais críticas a elas associadas. 

- Escala MKTOR 

Narver e Slater (1990) criaram um instrumento para medir a orientação para o mercado 

a partir dos seus elementos constituintes – a escala MKTOR. Como se viu, os autores 

consideram que a orientação para o mercado é um conceito unidimensional composto 
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por três componentes comportamentais. As três componentes comportamentais têm 

igual importância, e a média dos scores das três componentes dá origem ao score da 

orientação para o mercado de um negócio. O instrumento de medida proposto contém 

15 itens, avaliados a partir de uma escala bilateral de Likert de 7 pontos (com todos os 

pontos especificados). A escala foi testada através de um questionário submetido 140 

unidades estratégicas de negócio de uma grande empresa americana.  

- Escala MARKOR 

Com o objectivo de propor uma medida válida para identificar o grau de orientação para 

o mercado das organizações, Kohli et al. (1993) elaboraram um instrumento de medida 

desta orientação, denominado de escala MARKOR. De uma forma global, a escala 

contribui para identificar áreas que necessitam de mudanças e melhorias, para que as 

organizações possam atender, adequadamente, aos clientes, e se tornem realmente 

orientadas para o mercado. 

Esta escala é composta por 20 variáveis9, divididas em três componentes relacionadas 

com o conceito, desenvolvido e testado em trabalhos anteriores (Kohli e Jaworski, 

1990; Jaworski e Kohli, 1993). As variáveis são relativas à geração da informação (seis 

itens), disseminação da informação (cinco itens) e resposta ao mercado (nove itens), 

sendo esta terceira componente composta por dois conjuntos de actividades: response 

design e response implementation.  

Depois de refinada, a escala foi testada sobre uma amostra de respondentes múltiplos 

(executivos de marketing e executivos de outras áreas funcionais), pertencentes a 222 

unidades estratégicas de negócio de empresas americanas. As variáveis foram medidas a 

partir de uma escala bilateral de Likert de 5 pontos (apenas os pontos iniciais e finais 

são especificados), onde 1 significava a discordância total da afirmação que estava 

sendo feita e o 5 a concordância total.  

Um conjunto de críticas pode ser apontadas às escalas MKTOR e MARKOR. As duas 

foram criticadas a partir de diversos ângulos ou perspectivas, por exemplo, tendo em 

conta a questão do desenvolvimento metodológico das escalas. Neste campo, Langerak 

(1997 in Van Raaij, 2001) conclui que os procedimentos utilizados são problemáticos. 

Em ambas as escalas faltam especificações básicas acerca dos métodos, bem como 

                                                 
9  Numa primeira fase, a medida original continha 32 itens, sendo testada numa amostra composta por 230 

executivos de marketing e, posteriormente, refinada para um instrumento de medida com 20 variáveis. 
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verificações específicas de fiabilidade e validade. Wrenn (1997) argumenta que, para 

medir a orientação para o mercado, a utilização de uma escala Thurstone é preferível às 

escalas tipo Likert utilizadas na MKTOR e MARKOR.  

Lado et al. (1998) afirmam que, metodologicamente, o trabalho de Narver e Slater 

(1990) é suspeito, dado que a designação dos itens das componentes do conceito foi 

feita em bases puramente teóricas. Acresce que nenhuma tentativa foi efectuada para 

testar empiricamente a adaptação dos itens individuais para cada um dos componentes. 

Também o trabalho de Kohli et al. (1993) não está isento de críticas. Uma das críticas 

atribuídas aos autores tem que ver com o facto de utilizarem o conceito de orientação 

para o mercado como a implementação do conceito de marketing. Ora, não tendo o 

marketing uma definição universalmente aceite (Webster, 1988), não é claro qual das 

diversas conceptualizações de marketing os autores utilizam. Na opinião de Deshpandé 

e Farley (1998), a fiabilidade parece ser o ponto fraco da escala de Kohli et al. (1993), 

estando ainda dentro do limite aceitável para um estudo exploratório. O estudo de Kohli 

et al. (1993) pode ainda ser criticado em bases metodológicas: a utilização de uma 

amostra de pequenas empresas de diversos sectores, sem fornecimento de informações 

sobre as características dessas empresas (Lado et al., 1998). Contudo, apesar da 

validade estatística da escala MARKOR ser questionável, esta escala é largamente 

consistente com a sua definição (Gauzente, 1999). O autor conclui que a escala 

MARKOR é, a maior parte das vezes, adequada para uma avaliação da orientação para 

o mercado como um fenómeno organizacional. 

Num outro nível, apesar das diferenças conceptuais existentes entre os trabalhos de 

Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990), nomeadamente com os primeiros a 

adoptarem uma definição cultural, e os segundos uma visão comportamental do 

conceito, ambas as escalas de medida enfatiza as actividades concretas (Jaworski e 

Kohli, 1996; Gauzente, 1999). Nesse contexto, ambas podem ser classificados como 

comportamentais, considerando que as duas perspectivas implicam que a orientação 

para o mercado é dependente do comportamento da gestão (Harris e Piercy, 1999). Na 

visão de Deshpandé e Farley (1998:238), “as pesquisas empíricas sobre programas de 

orientação para o mercado têm medido o conceito ao nível de actividades e comportamentos, e não 

no nível de valores culturais e crenças”. Assim, apesar de Narver e Slater (1990) 

considerarem esta orientação como uma cultura, a sua operacionalização do conceito é 
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puramente comportamental (Cadogan e Diamantopoulos, 1995). Ou seja, é quase total a 

disfunção entre a definição do conceito e a sua operacionalização (Gauzente, 1999).  

A partir de uma revisão de duas medidas de orientação para o mercado (MKTOR e 

MARKOR), Cadogan e Diamantopoulos (1995) argumentam que ambas partilham de 

uma rede nomológica (network nomological) semelhante. Contudo, afirmam que as 

duas capturam elementos únicos do domínio do conceito. Além disso, para os autores, 

ao nível operacional, o grau de sobreposição das duas escalas é elevado. 

- Escala de Deshpandé et al. (1993) 

Deshpandé et al. (1993) desenvolveram um estudo exploratório sobre a relação entre 

determinados conceitos centrais (cultura organizacional, orientação para o cliente e 

inovação) e o desempenho global das empresas, no qual foram entrevistados executivos 

de empresas japonesas e dos seus clientes. O objectivo consistia em identificar o quanto 

uma organização é orientada para o mercado, do ponto de vista não só da empresa, mas 

também dos clientes. A partir de uma lista inicial de 30 itens, Deshpandé et al. (1993) 

criaram uma escala para medir o grau de orientação para o cliente (entenda-se mercado), 

composta por nove itens (escala bilateral de Likert de 5 pontos), com recurso aos 

resultados de um estudo efectuado a 138 executivos japoneses. 

Face ao que foi dito, importa referir que ao longo dos últimos anos tem havido algumas 

tentativas de comparação e/ou integração dos vários instrumentos de medição da 

orientação para o mercado. De seguida, são apresentados alguns estudos que, com base 

em escalas anteriores, desenvolveram um instrumento de medição do conceito. 

- A partir da adaptação das escalas MKTOR e MARKOR, Ruekert (1992) desenvolveu 

uma escala de orientação para o mercado composta por 23 itens. A sua pesquisa utilizou 

uma estratégia de informantes múltiplos, em cinco divisões de uma única organização 

inglesa, pertencente à indústria de computadores e gestão de informação.  

- Pelham (1997) desenvolveu uma medida de orientação para o mercado derivada a 

partir dos itens das medidas construídas por Narver e Slater (1990) e Jaworski e Kohli 

(1993). A escala de Pelham (1997) apresenta um total de nove itens, dos quais oito 

foram retirados do instrumento desenvolvido por Narver e Slater (1990). 

- Gray et al. (1998) utilizaram partes de três instrumentos diferentes (Narver e Slater, 

1990; Jaworski e Kohli, 1993 e Deng e Dart, 1994), criando uma escala de medida de 

orientação para o mercado que combina alguns dos factores das escalas originais. Um 
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total de 44 itens foi escolhido (usando os scores do coeficiente alfa dos estudos 

originais). A partir da análise exploratória e confirmatória, foi desenvolvido um modelo 

de orientação para o mercado com cinco dimensões: orientação para os clientes, 

orientação para os concorrentes, coordenação interfuncional, resposta (responsiveness) 

e ênfase no lucro. A escala é composta por um total de 20 itens.  

- A partir da integração de três medidas da orientação para o mercado, nomeadamente, 

as escalas MKTOR, MARKOR, e a escala de nove itens de Deshpandé et al. (1993), 

Deshpandé e Farley (1998) propuseram um instrumento de medida da orientação para o 

mercado (denominado MORTN), com um total de dez itens. A escala foi testada numa 

amostra de 82 executivos de marketing de 27 empresas americanas e europeias (19 e 8, 

respectivamente). 

Neste estudo, a operacionalização do conceito de orientação para o mercado foi baseada 

numa definição mais “reduzida”. Os autores passaram a encara-la como “um conjunto de 

actividades e processos inter-funcionais direccionados a criar a satisfação para os clientes através de 

contínua avaliação de necessidades” (Deshpandé e Farley, 1998: 226). Para os autores, e 

contrariamente ao sugerido no seu trabalho de 1989, a orientação para o mercado não é 

uma cultura, mas sim um conjunto de actividades (por exemplo, um conjunto de 

comportamentos e processos relacionados à monitorização e resposta às necessidades 

dos consumidores).  

- Numa tentativa de desenvolver uma medida alternativa de orientação para o mercado, 

Lado et al. (1998) criaram um instrumento que não é, simplesmente, uma colecção de 

itens de escalas disponíveis na literatura. A orientação para o mercado é encarada como 

o grau pelo qual as empresas usam a informação acerca dos seus stakeholders, para 

coordenar e implementar acções estratégicas (Lado et al., 1998). A escala agrega nove 

componentes baseadas nos quatro participantes de mercado (clientes finais, 

distribuidores, concorrentes e ambiente), bem como nas duas principais fases do 

processo de orientação para o mercado (análise e acções estratégicas), e uma 

componente, denominada coordenação interfuncional. A escala contém 36 itens, 

focalizados em actividades/comportamentos, e não em questões culturais. 

Em síntese, relativamente à forma como a orientação para o mercado tem sido medida, 

existem três principais limitações das abordagens e métodos utilizados, a saber (Harris, 

2002):  
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i) O foco interno: A grande maioria das medidas ignora as visões do próprio mercado, 

apoiando-se exclusivamente nas percepções dos membros intra-organizacionais. Este 

aspecto é problemático porque assume que a compreensão de todas as dimensões do 

conceito (incluindo as dimensões externas: orientação para os clientes e para os 

concorrentes) pode ser obtida inteiramente a partir da organização;  

ii) A utilização de respondentes únicos: A grande maioria dos estudos10 envolve uma 

recolha de dados a partir de respondentes únicos, apesar do reconhecimento de que esta 

estratégia é, provavelmente, irrealista; e 

iii) A não-comparação: Sendo, de forma geral, considerado que a orientação para o 

mercado é um conceito comparativo, as abordagens focalizam-se na gestão de 

percepções das actividades e comportamentos de uma organização, e não o grau pelo 

qual tais actividades e comportamentos se comparam aos concorrentes. 

Até este ponto, foi efectuada uma breve revisão dos diversos instrumentos de medição 

existentes na literatura. Um outro tópico de grande realce diz respeito aos factores 

antecedentes e consequências do conceito de orientação para o mercado. 

2.1.1.4 Orientação para o Mercado: Antecedentes e Consequências 

Para além da conceptualização e operacionalização da orientação para o mercado, 

existem dois tópicos-chave igualmente relevantes no estudo desta temática. O primeiro 

examina as condições requeridas para a implementação do conceito de marketing, ou os 

antecedentes/barreiras/preditores da orientação para o mercado. O segundo tópico 

relaciona-se com as consequências/resultados da adopção desta orientação por parte das 

organizações.  

 Antecedentes e Abordagens ao Desenvolvimento da Orientação para o 
Mercado 

Os antecedentes da orientação para o mercado são factores que encorajam ou 

desencorajam o seu nível de implementação (Kohli e Jaworski, 1990). O que se procura 

saber é quais são os factores que devem estar presentes e que actuam como 

catalizadores, e aqueles que são impeditivos às actividades orientadas para o mercado. 

                                                 
10  De referir que tanto a pesquisa de Narver e Slater (1990) como a de Kohli et al. (1993) utilizam 

estratégias de informantes múltiplos. Contudo, as aplicações e medidas de orientação para o mercado 
subsequentes continuam a medir o conceito utilizando um design de pesquisa de informantes únicos 
(Harris, 2002). 
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Conjuntamente à análise dos factores potenciadores e inibidores, também são revistas as 

principais abordagens para o desenvolvimento desta orientação (esforços da gestão para 

ultrapassar os factores inibidores). 

- Antecedentes/barreiras à orientação para o mercado 

Comparativamente a outros tópicos dentro desta temática, têm sido relativamente 

reduzidos os estudos que procuram compreender como esta orientação pode ser 

desenvolvida, ou a análise dos seus factores antecedentes/barreiras/preditores (Bhuian, 

1998; Harris e Piercy, 1999). Os estudos pioneiros de Kohli e Jaworski (1990) e 

Jaworski e Kohli (1993) foram dos poucos a abordar as condições necessárias para 

incutir e cultivar a orientação para o mercado nas organizações, apresentando três 

grandes grupos de factores antecedentes.  

Nas suas indicações de pesquisas futuras, Jaworski e Kohli (1993) estabelecem como 

desejável a avaliação de factores influenciadores adicionais, sendo, na opinião de Harris 

e Ogbonna (2001), lamentável que poucos estudos tenham respondido a esta sugestão. 

Isto porque, desempenhando a orientação para o mercado um papel chave na 

concretização de uma superior performance de negócios, a identificação dos factores 

internos que conduzem à actividade orientada para o mercado assume uma importância 

crítica para a gestão de topo, no sentido de iniciar os processos de mudança 

organizacional que criem esta orientação (Pulendran et al., 2000). 

Com o objectivo de efectuar algum esforço de agregação dos principais factores, vários 

tipos de categorizações foram sugeridos na literatura. Por exemplo, Harris (1996) e 

Harris e Piercy (1999) dividem as principais pesquisas sobre os factores antecedentes 

em estudos específicos/esporádicos e gerais/holísticos. Os autores referem que, a partir 

de 1950, uma variedade de estudos tentaram identificar e analisar o efeito de barreiras 

específicas ao desenvolvimento da orientação para o mercado, ao passo que, resultante 

dos recentes avanços na conceptualização e operacionalização do conceito, uma série de 

outros estudos desenvolveram análises mais gerais acerca dos obstáculos potenciais 

desta orientação. Já Harris (2002) enuncia duas principais categorias de obstáculos: 

atributos organizacionais e factores atitudinais ou comportamentais. Com base no 

estudo de Harris (1999) apresenta-se, no Quadro 2.1.2, alguns estudos específicos e 

holísticos sobre os antecedentes/barreiras à orientação para o mercado. 
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Quadro 2.1.2: 
Estudos específicos e holísticos e respectivos argumentos 

Estudos específicos/ Argumentos (Factores inibidores/potenciadores) 
Foco nos funcionários e seus comportamentos 

Felton (1959) 
O autor identificou quatro principais armadilhas ao desenvolvimento da orientação para o mercado: 
inexperiência executiva, incompleta integração das funções organizacionais, falta de capacidade da gestão e 
uso inadequado da posição hierárquica. 
O autor concluiu que a principal barreira tem origem na imperfeição do processo de tomada de decisão dos 
funcionários, devido à falta de capacidades de gestão e inexperiência, conjuntamente com comportamentos de 
procura de status. 
Changanti e Sambharya (1987)* 
Estes autores estudaram implicitamente os factores que influenciam o desenvolvimento da orientação para o 
mercado ao analisar como as características dos gestores de topo afectam a orientação estratégica da 
organização. Concluem que a orientação das organizações depende fortemente do envolvimento e capacidades 
da gestão de topo. 
Kelley (1990)* 
Os funcionários de todos os níveis obtêm benefícios da orientação para o mercado, mas estão susceptíveis a 
resistir a novas estratégias, tácticas e planos. 
Gummesson (1991) 
A principal barreira não reside necessariamente apenas nos gestores de topo mas, também, nos funcionários de 
todos os níveis. O autor apresentou o conceito de marketeers em part-time como o principal inibidor do 
desenvolvimento, por toda a organização, da orientação para o mercado. 
Messikomer (1987)* 
O desenvolvimento da orientação para o mercado depende da habilidade da organização em ultrapassar as 
suas barreiras culturais (sob a forma de atitudes). A principal barreira ao desenvolvimento da orientação para 
o mercado é a cultura organizacional (os valores, crenças e pressupostos). 
Slater e Narver (1995) 
O desafio chave das organizações é a criação de uma cultura e clima que potencia a aprendizagem 
organizacional sobre como criar valor superior para o cliente. A cultura e o clima organizacionais são 
impedimentos à orientação para o mercado. 

Foco nos sistemas 
Lear (1963): Focou as barreiras estruturais à orientação para o mercado. Esta orientação, apesar de ser 
adequada para o cliente, cria complicações em termos de estrutura. 
Ruekert (1992): O grau pelo qual uma organização pode aumentar a sua orientação para o mercado está 
ligada, necessariamente, às estruturas, sistemas e processos organizacionais criados para a suster. 

Estudos holísticos/ Argumentos (Factores inibidores/potenciadores) 
Wong et al. (1989)* 

A barreira à orientação para o mercado mais comummente referida é a dificuldade em conseguir mudar o 
pensamento tradicional, e as práticas ou os interesses próprios dos funcionários dentro das suas unidades. A 
próxima barreira é a falta de cooperação e coordenação entre funções. Outras barreiras principais incluem: 
recursos financeiros escassos, miopia departamental, falta de capacidades apropriadas e objectivos de 
marketing pouco claros.                                                                                          
Morgan (1990)* e Morgan e Piercy (1991)* 
As principais barreiras são: estrutura organizacional, ligação e sistemas, ignorância das pessoas e falta de 
formação. 
Kohli e Jaworski (1990) e Jaworski e Kohli (1993) 
Propuseram e testaram diversos factores antecedentes (que serão abordados seguidamente). 

Fonte: Construído a partir de Harris (1999); *: Referências retiradas de Harris (1999) 

Nos estudos de Kohli e Jaworski (1990) e Jaworski e Kohli (1993) foi fornecida uma 

abordagem mais holística dos antecedentes da orientação para o mercado (Harris, 1999). 

A partir de uma intensa revisão da literatura, e da realização de entrevistas com 

gestores, Kohli e Jaworski (1990) enunciaram três principais categorias de antecedentes 
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desta orientação: i) Factores ligados à gestão de topo; ii) Dinâmicas 

interdepartamentais; e iii) Sistemas organizacionais.  

O primeiro grupo de antecedentes está associado aos “factores ligados à gestão de 

topo”. O papel crítico da gestão de topo no impulsionar desta orientação tem sido 

objecto de numerosos estudos (Webster, 1988; Kohli e Jaworski, 1990). Dentro deste 

primeiro grupo de factores, Kohli e Jaworski (1990) sugeriram que a ênfase da gestão 

de topo na orientação para o mercado, os comportamentos de assunção de riscos, a 

obtenção de educação formal e a mobilidade dos gestores de topo são pré-requisitos à 

orientação para o mercado. 

De facto, sem sinais claros por parte da gestão de topo relativamente à importância de 

dar resposta às necessidades dos clientes, uma organização não será orientada para o 

mercado (Levitt, 1960; Webster, 1988). Por outro lado, gestores avessos ao risco darão 

menor atenção à orientação para o mercado e à obtenção de informação, disseminação e 

resposta a essa informação. A questão da formação de gestão também é fundamental, 

dado que contribui para o desenvolvimento de uma apreciação clara do que o marketing 

é, e do que pode fazer para a organização (Wood e Bhuian, 1993).  

Determinados comportamentos da gestão são determinantes significativos da 

concretização, com sucesso, da orientação para o mercado nas organizações (Harris e 

Piercy, 1999). Contudo, os autores referem ser insuficiente existir o envolvimento da 

gestão de topo a esta orientação, tendo a liderança de marketing de “vender” a ideia de 

resposta ao mercado em todas as áreas funcionais. Portanto, os resultados da pesquisa 

de Harris e Piercy (1999) desafiam o pressuposto implícito de que a orientação para o 

mercado será construída simplesmente pela vontade da gestão de topo (com base, 

unicamente, numa abordagem top-down). 

No que respeita às “dinâmicas organizacionais”, ou seja, as interacções e 

relacionamentos, formais e informais, entre os departamentos da organização, Kohli e 

Jaworski, 1990) realçam duas dinâmicas chave: o conflito e a ligação 

interdepartamental. Jaworski e Kohli (1993) sugerem que o conflito interdepartamental 

pode inibir o nível de orientação para o mercado, uma vez que restringe tanto a geração 

como a disseminação de informações sobre o mercado. Para os autores, a união 

interdepartamental pode melhorar esse nível de orientação para o mercado.  
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O último preditor que influencia a orientação para o mercado é denominado de 

“sistemas organizacionais”. Esta última categoria comporta, por um lado, factores como 

a departamentalização, a formalização e a centralização e, por outro lado, o sistema de 

recompensa baseado no mercado.  

Com base nas descobertas exploratórias de Kohli e Jaworski (1990), Jaworski e Kohli 

(1993) conduziram uma investigação empírica para examinar a relação entre estas 

variáveis antecedentes e o nível de orientação para o mercado. Nem todas as hipóteses 

propostas foram suportadas empiricamente. Jaworski e Kohli (1993) demonstraram que 

a ênfase da gestão de topo na orientação para o mercado, a união interdepartamental e a 

utilização de um sistema de recompensas baseado na satisfação do cliente estavam 

relacionados com níveis superiores de orientação para o mercado. Por outro lado, níveis 

elevados de conflito interdepartamental e centralização dentro das organizações 

contribuíam para níveis de orientação para o mercado mais reduzidos.  

Como já se referiu anteriormente, a orientação para o mercado é conceptualizada, por 

diversos autores (Deshpandé e Webster, 1989; Narver e Slater, 1990; Day, 1994; Slater 

e Narver, 1995), como uma cultura organizacional. Harris (1996) concorda que a 

orientação para o mercado pode ser considerada como uma forma de cultura 

organizacional. Contudo, argumenta que a literatura sobre os factores antecedentes que 

impedem a orientação para o mercado se concentraram, fundamentalmente, em dois 

aspectos da cultura: valores partilhados e artefactos (criações organizacionais). Ao 

considerar uma definição mais ampla de cultura organizacional, o autor categoriza os 

impedimentos à orientação para o mercado, de forma mais adequada, através de um 

quadro contemporâneo de cultura organizacional. Assim, usando uma metodologia de 

estudo de caso único, o autor demonstra que esses obstáculos podem ser classificados 

como: pressupostos básicos, valores partilhados, artefactos organizacionais e símbolos. 

Portanto, neste estudo, Harris (1996) exemplifica a sua visão do conceito de cultura 

organizacional mais alargada. Neste, e em trabalhos posteriores (Harris, 1998), o autor 

aponta que, na literatura de marketing, a compreensão actual do conceito de cultura 

organizacional é, geralmente, restrita, ingénua e simplista. 

Relativamente aos factores inibidores da orientação para o mercado, Harris (1998), 

refere a existência de uma lacuna na literatura sobre esta temática. Na visão do autor, a 

maioria dos estudos tende a estar enviesada relativamente aos impedimentos ao nível de 

gestão (management-level), em detrimento dos obstáculos de nível operacional 
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(shopfloor-level). Através de uma metodologia de estudo de caso, o autor enuncia sete 

categorias principais de barreiras ao desenvolvimento desta orientação no âmbito 

operacional, a saber: 
- Apatia dos funcionários:  

Baixos níveis de motivação, satisfação e envolvimento organizacional conduzem a uma atitude 

geral de apatia entre os funcionários operacionais, o que restringe a mudança orientada para o 

mercado. 

-Instrumentalidade:  

Uma causa potencial da apatia dos funcionários no desenvolvimento desta orientação diz 

respeito aos valores instrumentais profundamente detidos. 

- Poder limitado:  

Esta barreira resulta das características inerentes ao emprego no fundo da hierarquia 

organizacional. O poder limitado dos funcionários operacionais para a implementação de 

mudanças impede não apenas as mudanças físicas mas, também, limita a cultura da organização 

(para uma de mera obediência em vez de resposta ao mercado). 

- Perspectiva de curto prazo:  

Este factor actua como barreira a dois níveis, por um lado, os funcionários operacionais 

encaram as estratégias orientadas para o mercado como não sendo da sua preocupação (dado 

que tais tácticas são geradas para o longo prazo) e, por outro lado, a natureza de curto prazo do 

emprego impede a continuidade da cultura que restringe a capacidade de suster a orientação 

para o mercado no longo prazo. 

- Compartimentalização:  

A compartimentalização de tarefas restringe directamente o desenvolvimento da orientação para 

o mercado, no sentido de impedir a capacidade dos funcionários em se focarem nas 

necessidades dos mercados (os funcionários operacionais, numa atitude de miopia, concentram-

se puramente nas suas tarefas restritas). 

- Ignorância:  

Normalmente os funcionários operacionais desconhecem a natureza e as implicações da 

orientação para o mercado (falta de compreensão na transformação da natureza abstracta do 

conceito em acções tangíveis). 

- Fraco suporte da gestão:  

Muitas das dificuldades no desenvolvimento e implementação da orientação para o mercado 

parecem ser causadas pelo fraco ou limitado suporte e comunicação por parte da gestão. 

Em síntese, este estudo mostra que, se não for bem gerido, o desenvolvimento da 

orientação para o mercado é um processo que pode encontrar grandes resistências ao 

nível operacional. 
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Harris (1999) observa que a orientação para o mercado deve ser vista como um 

continuum, não sendo suficiente desenvolvê-la, mas também mantê-la na organização. 

Portanto, as barreiras necessitam de ser estudadas não só no sentido de alcançar uma 

orientação para o mercado pelas organizações mas, também, para identificar factores 

limitadores da sua continuidade como orientação organizacional. Nesse sentido, 

dividem as abordagens acerca das principais barreiras em dois principais grupos, 

mediante o seu principal foco: nas pessoas (controle do comportamentos dos 

funcionários), e nas estruturas/sistemas (manifestações de comportamento na forma de 

estruturas, sistemas e processos). Segundo o autor, “a principal barreira para o 

desenvolvimento de uma orientação para o mercado são os valores, crenças e suposições (o que é 

cultura) de uma organização” (Harris, 1999:4). 

Para desenvolver a orientação para o mercado, Harris (2000) identificou oito barreiras 

organizacionais, relacionadas com a estrutura (ligação interdepartamental, centralização 

e formalização), a estratégia (diferenciação de serviço e estratégia de foco nos custos), e 

os sistemas (sistemas de comunicação, dispositivos de integração e sistemas de 

coordenação controlados pelo marketing). É de realçar que, apesar do autor classificar 

estes factores como barreiras, alguns deles são, de facto, capacitadores do 

comportamento orientado para o mercado (Van Raaij, 2001). A mesma preferência pelo 

termo ‘barreiras’ é feita por Bisp (1999), o qual, num estudo sobre as barreiras ao 

aumento da actividade orientada para o mercado efectuou, com base numa revisão da 

literatura, uma agregação consubstanciada nas similaridades existentes. O autor 

identifica seis diferentes categorias de barreiras ao aumento da actividade orientada para 

o mercado (Figura 2.1.6). 

Figura 2.1.6: Domínios de barreiras intra-organizacionais que inibem o incremento da 
actividade orientada para o mercado 

 
Fonte: Adaptado de Bisp (1999:87) 
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O primeiro conjunto/grupo de barreiras que pode impedir o aumento da actividade 

orientada para o mercado diz respeito à “personalidade da gestão”. Neste caso, as 

seguintes características de personalidade da gestão parecem inibir essas actividades: 

uma necessidade elevada de concretização pessoal, uma natureza introvertida, 

autocrática e altamente avessa ao risco. 

O segundo grupo de barreiras foca as “crenças detidas individualmente”. O autor toma 

como base o trabalho de Soderlund (1993 in Bisp, 1999), sobre as percepções da gestão, 

e efectua uma distribuição das percepções inibidoras em quatro grupos: i) A percepção 

de que a orientação para o mercado é uma ameaça à estabilidade (aos modos de 

operação existentes); ii) A percepção de que aumentos da orientação para o mercado 

seriam inacessíveis para as suas empresas (no sentido de exigirem uma liderança 

diferente e mais descentralização); iii) O medo da miopia de marketing (dado que focar 

mais a orientação para o mercado poderia criar uma organização controlada pelo 

cliente); e iv) As crenças que competem com a orientação para o mercado (por exemplo, 

o foco na orientação para o produto ou no custo).  

Bisp (1999) argumenta que estas percepções/crenças funcionam como barreiras 

indirectas ao incrementar das actividades orientadas para o mercado, porque bloqueiam 

o desenvolvimento da gestão dos recursos humanos e a promoção de ideias pró-

marketing. Directamente, essas crenças também afectam a competência das actividades 

orientadas para o mercado pois, na interface entre os que as detêm e os que executam as 

actividades, não existirá um encorajamento para a sua intensificação. 

O terceiro grupo de barreiras é denominado de “factores estruturais organizacionais”. 

Este conjunto de factores referentes à estrutura organizacional (complexidade, 

formalização e centralização) foi amplamente estudado na literatura. Bisp (1999) 

argumenta que tais factores, directa e indirectamente, inibem o desenvolvimento de 

actividades orientadas para o mercado, pois é criado um clima onde a distância 

psicológica entre pessoas é prejudicial à disseminação informal e à análise da 

informação do mercado. 

A “gestão de recursos humanos” é apresentada como o quarto conjunto de barreiras. 

Neste domínio, o autor refere que múltiplos factores ligados à forma como as 

organizações gerem os seus recursos humanos podem ter um impacto no incrementar da 

actividade orientada para o mercado. Contudo, dois factores gerais sobressaem: i) As 
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pessoas que parecem ser a favor do desenvolvimento dessas actividades (e que tenham 

as competências adequadas) não são empregadas ou promovidas; e ii) Sem plena 

compreensão do valor do desenvolvimento das actividades orientadas para o mercado, o 

marketing interno, provavelmente, não conseguirá (através de comunicação e 

recompensa) tornar tais actividades mais visíveis por toda a organização. 

A “falta de competência nas actividades orientadas para o mercado” é proposto como o 

quinto grupo de barreiras. Bisp (1999) alega que a qualidade das actividades orientadas 

para o mercado depende, entre outras coisas, de um certo número de competências 

(capacidades, conhecimentos e know-how tecnológico). A criação de tais competências, 

adverte o autor, depende largamente da gestão de recursos humanos e da sua habilidade 

para atrair e desenvolver funcionários que detenham o necessário conhecimento e 

capacidades. 

Por último, de acordo com Bisp (1999), o “clima psicológico” existente nas 

organizações (sexto grupo de barreiras) é crucial para o intensificar da actividade 

orientada para o mercado. Tendo em conta que esta actividade depende da cooperação e 

colaboração inter-funcional, um clima de não empenhamento e pouca confiança é um 

forte inibidor à intensificação destas actividades.  

Em síntese, sob a óptica dos antecedentes/barreiras/preditores ao desenvolvimento da 

orientação para o mercado foram identificados uma série de factores que 

promovem/inibem a mudança orientada para o mercado. Tendo em consideração a 

literatura sobre esta temática, de uma forma global, pode ser feita uma distinção entre 

factores internos, ou seja, factores organizacionais que possibilitam/inibem a adopção 

do conceito de orientação para o mercado, e factores externos, isto é, os factores 

ambientais que estimulam/inibem a adopção de comportamentos orientados para o 

mercado por parte das organizações.  

Como se viu anteriormente, os factores organizacionais (ou seja, internos) têm sido 

objecto de estudo por diversas pesquisas; contudo, o mesmo já não se poderá dizer 

quanto à análise da influência de factores ambientais (externos) no 

encorajar/desencorajar da orientação para o mercado.  

Sendo as organizações sistemas abertos, é perfeitamente plausível que o estado do meio 

ambiente tenha alguma influência no comportamento das organizações. Contudo, tratar 

os factores ambientais como antecedentes à orientação para o mercado não é muito 
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comum nas pesquisas sobre esta temática. Apesar de reduzidos os estudos que assumem 

o ambiente como potencial antecedente, é plausível que exista essa relação. Neste 

contexto, são necessários estudos adicionais que investiguem um conjunto mais 

completo de antecedentes da orientação para o mercado (Jaworski e Kohli, 1993; 

Pulendran et al., 2000). 

- Abordagens ao desenvolvimento da orientação para o mercado 

Até aqui enunciou-se os factores que promovem/inibem uma mudança orientada para o 

mercado. É, também, relevante focar a forma como essas mudanças deverão ocorrer, e 

como tais mudanças devem ser implementadas. A questão central, neste âmbito, é saber 

como os gestores podem tornar as suas organizações mais orientadas para o mercado, 

estando esta questão no centro do tópico da implementação na pesquisa sobre a 

orientação para o mercado (Van Raaij, 2001) 

Sob a égide de “abordagens ao desenvolvimento da orientação para o mercado”, são 

explicitados, seguidamente, alguns estudos que fornecem informações interessantes 

sobre quais as capacidades e manifestações que as organizações devem possuir para 

esse desenvolvimento.  

Webster (1988) forneceu um conjunto de condições para o desenvolvimento de uma 

organização focada nos clientes e dirigida pelo mercado, a saber: i) O suporte, por parte 

da gestão de topo, nos valores e crenças orientados para o cliente; ii) A integração do 

foco no mercado e no cliente no processo de planeamento estratégico, iii) O 

desenvolvimento de fortes gestores de marketing e programas de marketing, iv) A 

criação de medidas do desempenho baseadas no mercado; e v) O desenvolvimento do 

envolvimento do cliente em toda a organização.  

O estudo de Day (1994) fornece a discussão mais alargada acerca do desenvolvimento e 

manutenção da orientação para o mercado. Este autor analisa esta temática através da 

estratégia das ‘capacidades organizacionais’11. Para Day (1994:38), “a orientação para o 

mercado representa uma habilidade superior no entendimento e satisfação dos clientes”, sendo essa 
                                                 
11  O autor classifica as capacidades em três categorias, a saber: 1) Capacidades internas, que se associam 

ao desenvolvimento de habilidades referentes ao ambiente organizacional, às habilidades em termos 
financeiros, custos, desenvolvimento de tecnologia, logística, produção, recursos humanos e outras; 2) 
Capacidades externas, estando estas relacionadas com habilidades na gestão do mercado 
(consumidores, canais de distribuição e tecnologia); e 3) Capacidades de expansão, que têm por 
objectivo integrar as anteriores capacidades, correspondendo a um processo para satisfazer as 
necessidades antecipadas dos consumidores (as quais foram identificadas nas capacidades externas).  
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habilidade superior obtida através do desenvolvimento de capacidades organizacionais. 

Nesse sentido, ao identificar e desenvolver capacidades especiais, estabelecendo 

vantagens em relação aos seus concorrentes, as organizações tornam-se orientadas para 

o mercado. Essas capacidades, por estarem associadas a experiências, habilidades e 

conhecimentos acumulados, são muitas vezes difíceis de serem copiadas e imitadas 

pelos concorrentes. 

Este autor desenvolve um programa para a gestão do desenvolvimento da orientação 

para o mercado, com seis etapas, a saber: i) Diagnosticar as capacidades actuais, ii) 

Antecipar necessidades futuras de capacidades, iii) Redesenhar o processo dos 

funcionários de nível operacional, iv) Direccionar a gestão de topo, v) Uso criativo da 

tecnologia de informação; e vi) Monitorar o processo. O autor sugere que, ao 

implementarem este programa, as organizações melhoram, grandemente, a 

probabilidade de desenvolvimento desta orientação. 

Um dos trabalhos fundamentais sobre as abordagens à implementação da orientação 

para o mercado foi efectuado por Narver et al. (1998). Para os autores o 

desenvolvimento desta orientação centra-se na aprendizagem organizacional, ou seja, 

foca a forma como os membros organizacionais aprendem como criar valor superior 

para os clientes de forma contínua. As duas abordagens preconizadas são a: 1) 

Abordagem programática, que se focaliza no estabelecimento dos princípios chave da 

orientação para o mercado, seguidos pela instrução, de grupos e indivíduos, 

relativamente a esses princípios. Esta abordagem foca o uso de programas para 

comunicar e ensinar o que se crê serem as necessárias estruturas, capacidades e 

conhecimentos para a criação de valor superior para os clientes; e a 2) Abordagem de 

retorno ao mercado (market-back), que envolve a mudança contínua através da 

aprendizagem por experiência (via a interacção com o mercado), conduzindo ao 

melhoramento do desenvolvimento da orientação para o mercado com base na 

experiência actual. Esta abordagem significa uma retroalimentação que a empresa 

adopta nos seus esforços diários para criar e manter um valor superior para os clientes. 

Narver et al. (1998) concluem que, para criar a orientação para o mercado, é necessário 

uma combinação das duas abordagens.  

Ainda no âmbito das abordagens ao desenvolvimento da orientação para o mercado, é 

relevante focar o estudo de Harris (1999), que apresenta argumentos fundamentais para 

a presente investigação. O autor sugere uma teoria de desenvolvimento e sustentação da 
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orientação para o mercado, dirigida pelas pessoas (Figura 2.1.7), apresentando um 

conjunto de proposições acerca desse desenvolvimento.  

Figura 2.1.7: Um modelo de desenvolvimento da orientação para o mercado focado nas 
pessoas 

Fonte: Construído a partir de Harris (1999) 
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Neste modelo, o marketing interno influencia a crença, compreensão e envolvimento à 

orientação para o mercado dos funcionários. Por sua vez, a crença, compreensão e 

envolvimento dos membros organizacionais à orientação para o mercado vai determinar 

o desenvolvimento da orientação para o mercado. É pressuposto, pelo autor, que 

questões de poder e controlo podem mediar as relações entre as cognições dos membros 

organizacionais e a orientação para o mercado. O autor conclui que a capacidade de 

uma organização suster níveis elevados de orientação para o mercado é largamente 

dependente da sua capacidade para manter, de forma efectiva, o marketing interno 

através da medição, interna e externa, da orientação para o mercado. Refere ainda que o 
“valor do marketing interno, como meio de mudança cultural, tem sido subestimado pela teoria de 

marketing, e pesquisas adicionais sobre a aplicação do marketing interno são necessárias” (Harris, 

1999:98). Num trabalho posterior (Harris, 2002), o autor reforça esta visão, referindo 

que o marketing interno é um dos conceitos que pode contribuir para desenvolvimento 

da orientação para o mercado. Através da aplicação de técnicas de marketing aos 

membros organizacionais promove-se valores partilhados e motiva-se os funcionários 

de serviços, ao mesmo tempo que se promove a visão de que compensa oferecer um 

serviço superior para clientes internos e externos. 

Referidos os principais antecedentes/barreiras à orientação para o mercado, e principais 

abordagens ao desenvolvimento desta orientação nas organizações, efectua-se, de 

seguida, uma revisão sobre os efeitos/consequências da orientação para o mercado. 
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 Consequências da Orientação para o Mercado 

A análise das consequências da adopção do conceito de orientação para o mercado tem 

marcado grande parte dos estudos académicos nesta área (Pulendran et al., 2000). Para 

além das consequências associadas ao desempenho de negócios, têm sido estudadas 

outro tipo de consequências que podem advir da implementação desta orientação nas 

organizações. Dessa forma, enuncia-se e descreve-se os principais 

resultados/consequências da orientação para o mercado. Especificamente, aborda-se a 

relação entre esta orientação e o desempenho de negócios, e os moderadores e 

mediadores desta relação, bem como os efeitos desta orientação ao nível dos 

funcionários, dos clientes e da inovação. 

- A orientação para o mercado e o desempenho de negócios 

Na literatura de marketing foi, durante muito tempo, convencionalmente assumida a 

existência de uma associação positiva entre a orientação para o mercado e o 

desempenho de negócios (Dawes, 1999). A premissa básica exposta na literatura revela 

que a orientação para o mercado constitui uma fonte de vantagem competitiva 

sustentável, por contribuir para atingir um desempenho superior nas organizações (Day, 

1994), na medida em que ajuda a criar valor superior para os clientes (Narver e Slater, 

1990). Esta orientação fornece um foco unificador para os esforços e projectos dos 

indivíduos e departamentos dentro da organização, conduzindo a desempenho superior 

(Kohli e Jaworski, 1990). Organizações orientadas para o mercado podem descobrir e 

responder às necessidades e preferências dos clientes e, logo, obter melhor desempenho 

(Jaworski e Kohli, 1993). 

Contudo, as pesquisas empíricas que suportam esta hipótese foram apenas inicializadas 

a partir da década de 90 (Dawes, 2000) dado que, até então, existiam reduzidas análises 

sistemáticas da relação entre os dois conceitos. Na década de 90, a corrente de pesquisa 

de gestão de marketing preocupou-se, fundamentalmente, com três temas principais: i) 

Será que a orientação para o mercado afecta, de forma positiva e significativa, o 

desempenho organizacional?; ii) Até que ponto esta relação é robusta entre diferentes 

ambientes organizacionais?; e iii) Quais as variáveis que moderam a relação entre 

orientação para o mercado e desempenho?. 

Variadíssimos trabalhos foram publicados, nos quais se examinava a relação entre a 

orientação para o mercado e o desempenho de negócios (Dawes, 2000). No Anexo 2.1.1 
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expõe-se, com base em Dawes (2000), algumas das pesquisas iniciais que analisaram 

esta relação (trabalhos desenvolvidos entre 1990 e 1999). 

Dawes (2000) refere a existência de 36 estudos que trataram a relação entre a orientação 

para o mercado e o desempenho organizacional. O autor dividiu os estudos com base 

nos seguintes aspectos: i) Os que descobriram uma relação positiva; ii) Aqueles que 

encontraram uma relação positiva, mas com efeitos moderadores, iii) Os que 

demonstraram associações apenas sob determinadas condições, e iv) Os que não 

descobriram associações significativas. Nesses 36 estudos, 30 encontraram uma relação 

positiva directa. Na maioria dos casos, a associação era evidente, independentemente do 

seu foco geográfico. 

Para que os pesquisadores e gestores tenham uma melhor compreensão do 

comportamento dos mercados, é crucial tomarem consciência das diferenças culturais 

existentes. Neste contexto, a magnitude da relação entre a orientação para o 

mercado/desempenho pode ser específica a um país ou região, devido a diferenças em 

termos de valores culturais (Harris, 2001).  

Apesar da maioria dos estudos ter sido conduzida nos EUA foram, de igual forma, 

desenvolvidas pesquisas que replicam os estudos em outros países. Como exemplos, 

Harris (2001) cita os seguintes: Tailândia (Chang e Chen, 1998); Arábia Saudita 

(Bhuain, 1998), Nova Zelândia (Gray et al., 1998); Japão (Deshpandé et al., 1993), 

Guana (Appiah-Adu, 1998), Grécia (Avlonitis e Gounaris, 1997), Reino Unido 

(Diamantopoulos e Hart, 1993; Doyle e Wong, 1998), Escandinávia (Selnes et al., 

1996). No entanto, estes estudos apresentam resultados nem sempre coincidentes. Ngai 

e Ellis (1998:121) argumentam que, “globalmente, a pesquisa americana mostra uma 

associação positiva entre a orientação para o mercado e o desempenho, enquanto que os estudos 

replicativos efectuados noutros países fornecem um suporte misto a esta ligação”. 

Existem, também, outros trabalhos que revelam uma relação fraca, ou mesmo não 

significativa, entre a orientação para o mercado e o desempenho organizacional (por 

exemplo, Diamantopoulos e Hart, 1993; Appiah-Adu, 1998; Han et al., 1998). 

A importância e a necessidade da realização de investigações sobre a orientação para o 

mercado e o desempenho organizacional em outros ambientes e culturas foi reconhecida 

por Appiah-Adu (1998). Estes estudos permitiriam ampliar o campo de conhecimento e 

evitar generalizações teóricas. Assim, foram conduzidas várias pesquisas que tentaram 
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demonstrar a existência desta relação em diferentes ambientes organizacionais e 

culturais (diferentes sectores de actividade e tipos de organização), chegando a 

resultados variados. Como exemplos12, apresentam-se os seguintes: grandes empresas 

(Jaworski e Kohli, 1993), pequenas empresas (Pelham e Wilson, 1996), empresas 

industriais (Narver e Slater, 1990), empresas produtoras de bens de consumo (Avlonitis 

e Gounaris, 1997), empresas de biotecnologia (Appiah-Adu e Ranchhod, 1998); 

organizações do sector público (Caruana et al., 1998b; Cervera et al., 2001). 

Relativamente à análise da relação entre a orientação para o mercado e o desempenho, 

para o caso especifico das organizações de serviços, constata-se que são reduzidos os 

estudos que abordam esta relação no sector de serviços. Como exemplos, Esteban et al. 

(2002) apontam os trabalhos de pesquisa publicados em famosos jornais internacionais, 

que se encontram no Anexo 2.1.2. 

Uma outra questão relacionada com a relação entre a orientação para o mercado e o 

desempenho de negócios diz respeito ao tipo de medidas utilizadas para aferir o 

desempenho. Harris (2001) conclui que a utilização de medidas de desempenho 

subjectivas tem sido predominante. Para o autor, as associações entre os dois conceitos 

baseiam-se unicamente na análise de interpretações subjectivas dos gestores 

respondentes. As medidas mais frequentes são a rendibilidade do investimento, 

rendibilidade dos activos, sucesso de novos produtos, crescimento das vendas, lucros, 

turnover ou desempenho global; sendo avaliadas como desempenho percebido relativo 

aos concorrentes, expectativas ou alvos.  

São escassos os estudos que analisam a associação entre orientação para o mercado e 

desempenho objectivo (Van Raaij, 2001). De facto, na área de marketing a utilização 

por medidas de desempenho subjectivas tem predominado, talvez pela maior facilidade 

de obtenção de respostas. Além disso, existem evidências que apontam elevadas 

correlações entre os dois tipos de medidas (Dess e Robinson, 1984).  

No quadro 2.1.3, apresentam-se algumas pesquisas que utilizam medidas subjectivas e 

objectivas de desempenho, verificando-se que 14 estudos adoptaram medidas 

subjectivas, e apenas seis usaram medidas objectivas. 

                                                 
12   Com base nas referências de Van Raaij (2001), Wrenn (1997) e Harris (2001). 

 62 



Quadro 2.1.3: 
Medidas de desempenho subjectivas e objectivas  

Estudos  Amostra Medida de desempenho Resultados 
Medidas subjectivas: 
Narver e Slater (1990) 140 UEN numa empresa 

americana 
Avaliação subjectiva de ROA próprio e dos 
concorrentes 

Relação positiva 

Deshpandé et al. (1993) 50 empresas japonesas 
em diversas indústrias 

Avaliação subjectiva do lucro, dimensão, 
quota de mercado e crescimento comparado 
com o principal concorrente 

Relação positiva 

Jaworski e Kohli (1993) 222 UEN em 115 
empresas americanas e 
230 gestores 

Medida subjectiva: opinião dos gestores 
sobre o desempenho global. 

Relação positiva 

Slater e Narver (1993)* 140 UEN numa empresa 
de produtos florestais 

Avaliação subjectiva de ROA, crescimento 
das vendas e sucesso de novos produtos 
relativamente aos concorrentes 

Relação positiva 

Deng e Dart (1994) 248 empresas em várias 
indústrias 

Avaliação subjectiva do desempenho, 
solvabilidade e volume de vendas 

Relação positiva 

Slater e Narver (1994)* 81 UEN numa empresa e 
36 noutra 

Avaliação subjectiva de ROA 
comparativamente aos concorrentes 

Relação positiva 

Greenley (1995)* 240 empresas inglesas 
em várias indústrias 

Avaliação subjectiva de ROI, taxa de 
sucesso de novos produtos e crescimento de 
vendas 

Fraca, positiva 
ou negativa 

Pelham e Wilson (1996) 68 empresas americanas 
de várias indústrias 

Avaliação subjectiva da posição do negócio 
relativamente às expectativas 

Relação positiva 

Pitt et al. (1996)* 161 empresas inglesas e 
193 empresas maltesas 

Avaliação subjectiva de ROE e do 
crescimento das vendas 

Relação positiva 

Slater e Narver (1996)* 228 empresas industriais 
em várias indústrias 

Avaliação subjectiva de ROA e crescimento 
das vendas comparada aos concorrentes 

RP com 
crescimento das 
vendas  

Balakrishnan (1996)* 139 empresas duma única 
indústria 

Avaliação subjectiva do lucro relativo, 
satisfação com o lucro, retenção dos 
clientes 

Relação positiva 

Avlonitis e Gounaris 
(1997) 

444 empresas gregas em 
várias indústrias 

Avaliação subjectiva do lucro, rotação, ROI 
e quota de mercado 

Relação positiva 

Deshpandé e Farley 
(1998) 

82 gestores de empresas 
europeias e americanas 

Avaliação subjectiva do crescimento das 
vendas, retenção de clientes, ROI e ROS 

Relação positiva 

Appiah-Adu (1998) 74 empresas no Guana Avaliação subjectiva do crescimento das 
vendas e ROI comparada às expectativas 

Relação 
moderada pelo 
meio ambiente 

Medidas objectivas: 
Esslemont e Lewis 
(1991)* 

74 empresas guanesas em 
várias indústrias 

ROI e mudança no ROI Não há relação 

Ruekert (1992) 5 UEN em grandes 
empresas americanas 

Escolha de uma com ROI baixo e outra com 
ROI alto 

Relação positiva 

Diamantopoulos e Hart 
(1993) 

87 empresas inglesas em 
várias indústrias 

Taxa de crescimento das vendas e média da 
margem de lucro comparada com a média 
da indústria 

Relação positiva 

Jaworski e Kohli (1993) 222 UEN em 115 
empresas americanas e 
230 gestores 

Quota de mercado Não há relação 

Au e Tse (1995)* 41 hotéis em Hong-Kong 
e 148 hotéis na NZ 

Taxas de ocupação dos hotéis Relação fraca 

Tse (1998)* 13 proprietários de Hong-
Kong 

Dados financeiros oferecidos por 
organização externa 

Não há relação 

Fonte: Construído a partir de Dawes (1999); *: Referências bibliográficas retiradas de Dawes (1999) 

Mesmo considerando a diversidade de resultados atingidos sobre a relação entre a 

orientação para o mercado e o desempenho organizacional (em vários sectores, 

ambientes, tipos de organização e países), bem como a presença de certas anomalias 

relativas à utilização de diferentes medidas, a visão dominante sugere que o grau de 

orientação para o mercado tem um efeito positivo no desempenho de negócios. A 

confirmação desta visão global é dada pelas pesquisas que Dawes (2000), Langerak 
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(2003), Cano et al. (2004), González-Benito e González-Benito (2005) e Kirca et al. 

(2005) efectuaram sobre um vasto conjunto de estudos existentes. 

Neste enquadramento, Langerak (2003) analisou 51 estudos que abordaram a relação 

entre a orientação para o mercado e o desempenho de negócios, em organizações com 

fins lucrativos. As pesquisas incluídas efectuaram uma análise de forma directa, como 

uma ligação moderada ou como uma relação mediada. Tomando como unidade de 

análise os estudos individuais, o autor verificou que 26 reportam um efeito positivo da 

orientação para o mercado em medidas de desempenho.  

Na análise de 53 investigações sobre a associação entre a orientação para o mercado e o 

desempenho de negócios, Cano et al. (2004) concluíram que a maioria das evidências 

mostra uma relação positiva entre os dois conceitos. Da mesma forma, González-Benito 

e González-Benito (2005), demonstram que, em grande medida, a evidência empírica 

suporta a relação entre a orientação para o mercado e o desempenho. Estes autores, 

mediante uma extensa revisão sobre esta temática, verificaram que quase 88% dos 

estudos analisados descobriram uma relação positiva entre medidas de orientação para o 

mercado e medidas do desempenho. 

Através de uma meta-análise da literatura sobre a orientação para o mercado, Kirca et 

al. (2005) concluem que, em termos globais, os resultados demonstram um impacto 

positivo da orientação para o mercado na performance organizacional, afectando 

diversos indicadores de desempenho (desempenho de negócios global, lucros, vendas, 

quota de mercado). Apesar da implementação desta orientação exigir recursos, ela gera 

lucros superiores aos custos envolvidos nessa implementação (Kirca et al., 2005). Além 

disso, os resultados revelam uma associação entre os dois conceitos mais forte para 

empresas de manufactura do que para empresas de serviços, possivelmente devido aos 

elevados níveis de customização dos clientes exigida pelas empresas de serviços. 

- Potenciais moderadores e mediadores da relação  

Para além das pesquisas que verificaram se a orientação para o mercado afecta o 

desempenho de negócios (a questão if, ou a análise do efeito directo), também é 

importante analisar as seguintes questões (Langerak, 2003): quando (when), ou seja, os 

efeitos moderadores, e como (how), isto é, os efeitos mediadores da referida relação. 

Um certo número de argumentos foi avançado na literatura (Kohli e Jaworski, 1990) 

sugerindo que a orientação para o mercado poderia ter um efeito no desempenho de 
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negócios, mais forte ou mais fraco, dependendo de determinadas condições, ao nível do 

mercado (por exemplo, a turbulência dos mercados, intensidade competitiva, 

turbulência tecnológica), ou ao nível da empresa (por exemplo, tipo de estratégia). 

Neste caso, a força da relação seria moderada por essas características. Na visão de 

Cano et al. (2004), podem ser considerados moderadores os factores contextuais 

(dimensões culturais, os objectivos preconizados e o tipo de organizações), e os factores 

associados com as características das medidas utilizadas (da orientação para o mercado 

e do desempenho).  

Um outro aspecto que, na literatura de marketing, tem vindo a surgir como um tópico de 

interesse, é a análise de potenciais factores mediadores da relação entre a orientação 

para o mercado e o desempenho (Kirca et al., 2005). Na opinião dos autores, a 

explicação dos caminhos pelos quais a orientação para o mercado influencia o 

desempenho é vital. Langerak (2003) argumenta que é importante a investigação do 

mecanismo mediador através do qual a orientação para o mercado afecta o desempenho, 

pois informa os gestores sobre determinadas características organizacionais através das 

quais poderão influenciar o desempenho de negócios.  

Na procura de efeitos mediadores, Langerak (2003) afirma que os pesquisadores se 

focalizaram em indicadores associados com o relacionamento com os clientes (Siguaw 

et al., 1998), a eficiência da empresa (Pelham, 1997), a qualidade dos produtos (Chang 

e Chen, 1998) e a inovação (Baker e Sinkula, 1999; Han et al., 1998).  

- Outras potenciais consequências da orientação para o mercado  

A grande maioria dos estudos sobre as consequências da orientação para o mercado tem 

incidido sobre a sua relação com o desempenho de negócios (Castro et al., 2005). 

Contudo, e apesar de em menor número, também foram realizadas algumas pesquisas 

sobre a análise da sua influência em outros factores, que não o desempenho de 

negócios, especificamente o seu impacto ao nível das respostas dos clientes, na 

inovação e nas respostas dos funcionários. 

 Respostas dos clientes 

Uma potencial consequência, retratada na literatura, diz respeito às respostas dos 

clientes (por exemplo, a satisfação dos clientes, a lealdade dos clientes, a qualidade de 

serviço percebida). A relação entre a orientação para o mercado e as respostas dos 

clientes foi abordada em diversos estudos. Por exemplo, no âmbito das respostas 
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relacionadas com a satisfação dos clientes, Gray et al. (1998) encontraram uma relação 

positiva e significativa, entre a orientação para o mercado e uma medida subjectiva de 

satisfação dos clientes relativa ao concorrente mais próximo.  

Ao nível das consequências associadas com a qualidade do produto, Pelham e Wilson 

(1996) mostraram que a orientação para o mercado está positivamente relacionada com 

a percepção dos gestores acerca da qualidade do produto. Chang e Chen (1998) 

desenvolveram um modelo conceptual da orientação para o mercado, qualidade de 

serviço e rendibilidade de negócios. Os resultados do estudo demonstram que a 

orientação para o mercado tem um efeito positivo e significativo na qualidade de 

serviço e no desempenho de negócios.  

 Inovação 

Um outro conjunto de consequências tem que ver com a inovação. A orientação para o 

mercado, ao conduzir a uma disposição contínua e proactiva da organização em relação 

à satisfação das necessidades dos clientes e o seu ênfase na melhor utilização da 

informação, melhora a inovativeness da organização e o desempenho de novos produtos 

(Han et al., 1998). Como exemplo de estudos que analisaram esta problemática, aponta-

se a pesquisa de Baker e Sinkula (1999). 

 Respostas dos funcionários 

Significativos benefícios internos podem ser atribuídos à adopção da orientação para o 

mercado (Wrenn, 1997). Quanto às consequências relacionadas com os funcionários 

Kohli e Jaworski (1990), argumentaram que a orientação para o mercado fornece 

benefícios psicológicos e sociais para os trabalhadores. Especificamente, conduz a um 

sentido de orgulho em pertencer a uma organização na qual todos os indivíduos e 

departamentos trabalham para o objectivo comum de satisfação dos clientes e que esta 

resposta positiva relativamente à situação do trabalho resulta num aumento do 

comprometimento organizacional. Esta afirmação foi comprovada estatisticamente por 

Jaworski e Kohli (1993). Jaworski e Kohli (1993) identificaram, também, uma relação 

significativa entre a orientação para o mercado e o espírito de grupo.  

Ruekert (1992) propõe e verifica a existência de uma correlação significativa entre o 

nível de orientação para o mercado e o comprometimento organizacional, a satisfação 

dos funcionários e a confiança na liderança. Na pesquisa de Siguaw et al. (1994) é 

analisado o impacto da orientação para o mercado na orientação para o cliente, na 
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satisfação no trabalho, no comprometimento organizacional e no “stress de papel” (role 

stress) da força de vendas. Os resultados mostraram um efeito negativo ao nível do 

“stress de papel”, e efeitos positivos na satisfação no trabalho e no comprometimento 

organizacional.  

Caruana et al. (1997) comprovaram a existência de um efeito directo da orientação para 

o mercado no comprometimento organizacional. Selnes et al. (1996) evidenciaram que 

a orientação para o mercado afectava, significativamente, o espírito de equipa e o 

comprometimento organizacional, no contexto escandinavo e americano. Raju et al. 

(1995) conduziram uma pesquisa sobre a orientação para o mercado entre 176 hospitais 

nos EUA. O objectivo do estudo residia na compreensão da relação entre a orientação 

para o mercado e a rendibilidade do investimento, a qualidade de serviço e a moral. Os 

autores declararam que um aumento da orientação para o mercado gera orgulho na 

pertença à organização (resultando num moral elevado dos funcionários e maior 

comprometimento organizacional). 

Segundo Pulendran et al. (2000) são necessárias pesquisas adicionais para determinar 

como a orientação para o mercado se associa a aspectos do desempenho relacionados 

com medidas da satisfação dos funcionários, satisfação organizacional, 

comprometimento organizacional, claridade de papéis, auto-estima. 

Em síntese, para além destes quatro grandes grupos de consequências, existem outros 

efeitos da orientação para o mercado, investigados por diversos autores: por exemplo, a 

orientação para o mercado e determinadas orientações estratégicas (Morgan e Strong, 

1998); a orientação para o mercado e a aprendizagem organizacional (Baker e Sinkula, 

1999; Slater e Narver, 1995); a orientação para o mercado e a gestão dos 

relacionamentos inter-empresas (Siguaw et al., 1998), a orientação para o mercado e a 

gestão da força de vendas (Siguaw et al., 1994), entre outros. 

Finalmente, antes de terminar esta sub-secção, é fundamental clarificar a posição 

assumida neste trabalho, relativamente aos conceitos de marketing e orientação para o 

mercado. Na presente investigação, a orientação para o mercado é definida, de forma 

geral, como a implementação do conceito de marketing como filosofia de negócios, 

seguindo-se a perspectiva assumida por Kohli e Jaworski (1990). O conceito de 

marketing é encarado como uma filosofia, um ideal, que preconiza a criação de valor, 

de forma a beneficiar a organização e os seus stakeholders. 
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Esta filosofia pode ser contrastada com a sua implementação, a qual é reflectida nas 

actividades e comportamentos de uma organização (Kohli e Jaworski, 1990). Seguindo-

se esta referência, define-se, então, a orientação para o mercado como um conjunto de 

actividades que traduzem a filosofia de marketing na prática, através do uso da geração, 

disseminação e resposta à informação do mercado. Adopta-se, neste trabalho, a visão de 

que as organizações orientadas para o mercado são aquelas que estão bem informadas 

acerca do mercado e têm a capacidade de usar essa vantagem de informação para criar 

valor superior para os clientes (Van Raaij, 2001). Neste contexto, a essência da 

orientação para o mercado reside na sua capacidade de fornecer valor superior para os 

clientes (Webster, 1988; Slater e Narver, 1998), considerando-se que são os processos 

de negócio que geram esse valor, e não a estrutura organizacional, ou a cultura de 

negócios (Van Raaij, 2001)13.  

Na presente sub-secção foi reslizada uma breve revisão da literatura relevante sobre a 

implementação do conceito de marketing (e a consequente orientação para o mercado) 

no ambiente externo da organização. Foram abordadas as principais definições 

existentes, as escalas de medida que têm vindo a ser desenvolvidas, bem como os 

principais factores antecedentes e consequências deste conceito. Esta análise foi 

efectuada, essencialmente, considerando os stakeholders externos (clientes externos), 

uma vez que, tradicionalmente, o conceito de marketing tem centralizado a sua atenção 

nas trocas que a organização estabelece com os públicos externos. Contudo, este foco 

exclusivo tem vindo a ser questionado, havendo actualmente um amplo reconhecimento 

de que a utilização de ferramentas de marketing são, também, relevantes nas práticas de 

relacionamento com os públicos internos. A presente investigação aborda esta temática. 

Assim, na próxima sub-secção, revê-se a literatura relativamente ao conceito de 

marketing no ambiente interno (marketing interno), em termos de conceptualizações, 

abrangência, modelos e escalas de medida principais, abordagens de marketing interno 

mais recentes e algumas barreiras/críticas atribuídas a este conceito. 

                                                 
13   Segundo o autor, os processos, as actividades e os comportamentos são conceitos relacionados. “O termo 

processos refere-se a um grupo de actividades que toma um input, acrescenta-lhe valor e fornece um output ao 
cliente; o termo actividade refere-se a uma operação que é executada por um ser humano, uma máquina, um 
programa de computador, ou uma combinação destes, como parte de um processo; o termo comportamento 
refere-se a uma conduta humana como (parte) de uma actividade num processo” (Van Raaij, 2001:85). 
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2.1.2 O CONCEITO DE MARKETING NO AMBIENTE INTERNO: MARKETING INTERNO  

Há algum tempo que o marketing interno tem despertado o interesse dos profissionais e 

académicos da área do marketing e de outras áreas (Varey e Lewis, 1999), desde a sua 

introdução, no início dos anos 80, por Berry (1981) e Grönroos (1981). É, claramente, 

um âmbito que ainda está em evolução, existindo, na literatura de marketing, um 

interesse renovado no conceito, designadamente no seu significado e nas actividades 

que abarca (Rafiq e Ahmed, 1993; Varey, 1995; Ballantyne, 2000).  

Nesta sub-secção, apresenta-se uma revisão da literatura acerca do marketing interno, 

sobretudo no que diz respeito: às suas origens, às conceptualizações iniciais, à sua 

abrangência, aos principais modelos e escalas existentes, às abordagens mais recentes 

ao conceito, e às barreiras, críticas e limitações que têm sido associadas ao marketing 

interno.  

2.1.2.1 Da Implementação do Conceito de Marketing ao Conceito de 
Marketing Interno 

No contexto das organizações, não há dúvidas de que o papel do marketing tem vindo a 

mudar: recentes desenvolvimentos teóricos, no âmbito do marketing relacional, da 

criação de redes (“networking”), das interacções e das teorias da gestão de qualidade 

total, influenciam e contribuem para a importância atribuída ao marketing aplicado no 

interior da organização (Gilmore, 2000). 

Tradicionalmente, na literatura de marketing, a ênfase do conceito de marketing era 

restrita às trocas estabelecidas entre a organização e os seus mercados externos (Berry, 

1986). Como se viu na revisão efectuada na secção 2.1.1, os termos “marketing 

coordenado” ou “esforço integrado”, presentes em algumas definições do conceito de 

marketing, parecem indiciar que este conceito reconhece a necessidade de um elemento 

focalizado no ambiente interno das organizações (Lings, 2004); porém, a ideia base 

tem-se mantido, isto é, o cliente/consumidor tem sido o ponto focal do marketing, a 

própria razão da sua existência (Mudie, 2003). 

De igual forma, também na literatura sobre a orientação para o mercado (entendida 

como a implementação do conceito de marketing), se verifica que não existe uma 

atenção aos aspectos internos (Lings, 2004). Neste contexto, os estudos permanecem 

dominados pelo seu foco nos stakeholders externos, tais como consumidores e 
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concorrentes (Greenley e Foxall, 1998; Lings, 2004). Greenley e Foxall (1998) 

questionam se a abordagem da orientação para o mercado (externo) se focaliza em 

demasia nos clientes finais à custa de outros stakeholders, referindo que, na tomada de 

decisões de marketing, para além dos clientes externos, devem ser considerados os 

interesses desses outros stakeholders. Este foco externo dominante parece negligenciar 

(ou prestar pouca atenção) os intervenientes internos, especificamente os funcionários 

da organização (Lings, 1999). Nesse sentido, a aplicabilidade da orientação para o 

mercado aos modernos contextos de mercado parece ficar limitada (Lings, 2004). 

Entretanto, tem havido uma necessidade crescente em incorporar, na filosofia de 

marketing, uma orientação que equilibre factores externos e internos14 (Lings, 1999). O 

marketing é um tópico relevante para todas as organizações nas relações com todos os 

seus públicos, e não apenas clientes/consumidores (Kotler, 1972). Segundo o autor, para 

ter sucesso no marketing externo é necessário ser bem sucedido no marketing interno. 

Portanto, o marketing tradicional deve, cada vez mais, tomar em consideração os seus 

aspectos internos, de forma a obter sucesso externamente, sendo especialmente 

relevante (mas não exclusivamente) nas organizações de serviços (Flipo, 1986). Ao 

contrário da abordagem tradicional do marketing, a literatura de marketing de serviços 

reconhece a importância desse ênfase interno. Aliás, as primeiras tentativas para 

incorporar um foco interno no marketing, de forma a complementar o foco externo, 

surgiram precisamente nessa área (Lings, 2004).  

Ainda no domínio do marketing de serviços, o conceito de “triângulo de serviços” 

torna-se fundamental. Para além dos relacionamentos entre o cliente e a organização 

(marketing externo), e dos relacionamentos entre o cliente e os funcionários (marketing 

interactivo), é evidenciado um foco interno nos relacionamentos estabelecidos entre a 

organização e os seus funcionários, o qual é denominado de marketing interno.  

Nas organizações de serviços, devido à natureza específica dos serviços prestados, a 

relevância dos relacionamentos, entre as pessoas nas organizações e os clientes 

externos, tem sido amplamente realçada. De facto, os funcionários são elementos 

fundamentais nas organizações, assumindo um papel especialmente relevante nos 

                                                 
14  Não é apenas na literatura de marketing que essa necessidade de equilíbrio interno e externo é 

reconhecida mas, também, nas literaturas sobre gestão estratégica e sobre organização industrial, 
especificamente nas discussões sobre aprendizagem organizacional e capital intelectual (Lings, 1999). 
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relacionamentos que estabelecem com os clientes externos. Do ponto de vista desses 

clientes, os funcionários representam a organização; logo, todos os funcionários de 

contacto são marketeers em part-time (Gummesson, 1991), pois o seu comportamento 

afecta a percepção global dos clientes acerca da qualidade de serviço prestado pela 

organização. Todavia, a importância não é só atribuída aos funcionários em contacto 

com o cliente, dado que “numa organização de serviços, todos são responsáveis pelo cliente” 

(Berry, 1986: 48). 

O marketing é igualmente importante para as trocas entre as organizações e os seus 

funcionários (Berry, 1986). Logo, para o autor, as organizações necessitam de utilizar o 

marketing interno e não apenas o marketing externo. Aliás, para que o marketing de 

serviços seja utilizado de forma bem sucedida as organizações deverão praticar o 

marketing interno com sucesso (Berry e Parasuraman, 1992).  

Segundo Rafiq e Ahmed (2000a), o termo marketing interno parece ter sido utilizado 

pela primeira vez por Berry et al. (1976) e, posteriormente, por George (1977), 

Thompson et al. (1978) e Murray (1979)15; todavia, foi apenas depois da publicação do 

artigo de Berry (1981), que o termo se tornou popular16. Assim, como conceito, o 

marketing interno atraiu a atenção dos pesquisadores essencialmente a partir anos 80, 

apesar do termo ter sido introduzido no fim dos anos 70 (Voima, 2000). 

Inicialmente, o marketing interno foi proposto como uma solução para o problema de 

fornecer, de forma consistente, uma qualidade de serviço elevada (Rafiq e Ahmed, 

2000a; Ahmed e Rafiq, 2002), tendo a sua origem na literatura sobre marketing de 

serviços (Gummesson, 2000). Desde então, ocorreram grandes desenvolvimentos do 

conceito, verificando-se uma expansão para outros campos da literatura, tais como a 

gestão de serviços, a gestão da qualidade total e o marketing relacional (Voima, 2000). 

Apesar do marketing interno ter tido como foco primário as organizações de serviços, 

ele pode, igualmente, ser importante para outras organizações, incluindo as 

organizações industriais, as instituições sem fins lucrativos e as agências 

                                                 
15  Fontes retiradas de Rafiq e Ahmed (2000a): Berry, L.L., Hensel, J.S. e Burke, M.C. (1976), 

“Improving retailer capability for effective consumerism response”, Journal of Retailing 5283), 3-14; 
George, W.R., (1977), “The Retailing of Services – A Challenging Future”, Journal of Retailing 
53(3), 85-98. Thompson, T. W., Berry, L. L. e Davidson, P. H. (1978), Banking Tomorrow: 
Managing Markets Through Planning, New York, New York, Van Nostrand Reinhold Company. 
Murray, J.G. (1979), “The Importance of Internal Marketing”, The Bankers Magazine, July/August, 
38-40.  

16   A ideia subjacente ao conceito de marketing interno estava, também, presente no artigo de Sasser e 
Arbeit (1976), apesar destes autores não utilizarem directamente o termo (Rafiq e Ahmed, 2000a). 
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governamentais (Cahill, 1995). Ou seja, fica patente a ideia de que o marketing interno 

pode ser utilizado por qualquer organização. 

A motivação e a satisfação dos funcionários estão na base do surgimento do conceito, 

continuando a ser, actualmente, importantes objectivos de um programa de marketing 

interno. Contudo, existem outros domínios subjacentes ao conceito, tais como: a 

preocupação em orientar os funcionários a terem um foco no cliente (Grönroos, 1981), o 

marketing interno como veículo de mudança organizacional (Piercy, 1995), a 

coordenação interfuncional (George, 1990; Varey, 1999), e a comunicação interna 

(Papasolomou-Doukakis, 2002). Persistem, então, uma diversidade de assuntos 

associados a este conceito. De seguida, enuncia-se e discute-se essas diferentes 

definições/conceptualizações encontradas, ao longo do tempo, na literatura sobre esta 

temática. 

2.1.2.2 O Conceito de Marketing Interno 

Não existe consenso relativamente à definição do conceito de marketing interno (Rafiq 

e Ahmed, 1993). Vários autores são unânimes ao afirmarem que não existe um quadro 

conceptual universal que explique o conteúdo de gestão do marketing interno 

(Grönroos, 1995; Ballantyne et al., 1995; Varey, 1995). A sua definição tem sido 

largamente debatida na literatura; não obstante, reduzidas reflexões têm sido efectuadas 

acerca da caracterização e das premissas assumidas para a sua adopção (Varey e Lewis, 

1999). 

A diversidade de definições e interpretações existentes, ou seja, a confusão sobre o que 

é, exactamente, o marketing interno, sobre o que, supostamente, faz, como é feito e 

quem o deverá fazer, conduziu, também, a dificuldades na sua implementação e 

adopção (Rafiq e Ahmed, 2000a). Varey (1995) partilha da mesma opinião referindo-se, 

também, à confusão existente sobre o que é o marketing interno, o seu papel e como 

pode ser implementado. Para o autor, muitos dos trabalhos feitos têm sido embrionários, 

descritivos ou prescritivos. Neste enquadramento, para se entender totalmente este 

fenómeno, é necessário analisar a forma como o conceito tem sido definido e 

compreendido ao longo do tempo, ou seja, é importante explicitar as diversas 

abordagens conceptuais existentes. 
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 Fases do Desenvolvimento do Conceito de Marketing Interno 

No desenvolvimento conceptual do marketing interno, podem ser distinguidas três fases 

separadas (mas relacionadas): 1) A da motivação e satisfação dos funcionários; 2) A da 

orientação para o cliente; e 3) A da gestão de mudança/implementação estratégica 

(Rafiq e Ahmed, 2000a). Estas etapas, que mostram as diferentes concepções iniciais do 

conceito, são descritas a seguir. 

- Motivação e satisfação dos funcionários 

Na sua proposta inicial, o marketing interno foi encarado como uma solução para a 

oferta consistente de serviços de qualidade. Para atingir este objectivo, numa fase de 

desenvolvimento inicial, a motivação e satisfação dos funcionários constituiu uma 

preocupação fulcral da maior parte da literatura que abordou este tema (Rafiq e Ahmed, 

2000a). Subjacente a esta visão do marketing interno reside a ideia de que a satisfação 

dos clientes (externos) está consubstanciada na existência de funcionários satisfeitos 

(George, 1977 in Rafiq e Ahmed, 2000a). Já em 1976 este argumento foi utilizado por 

Sasser e Arbeit, os quais salientaram que a força de trabalho é o recurso mais crítico das 

organizações de serviços, sendo os seus funcionários o mais importante cliente. 

Nesta abordagem, a principal ferramenta para conseguir a motivação e satisfação dos 

funcionários, consiste em tratar os funcionários como clientes (Rafiq e Ahmed, 2000a). 

Berry (1981) é um autor de referência neste período, o qual classificou os funcionários 

como clientes internos (internal customers), uma ideia exposta pelos gestores de 

qualidade Japoneses na década de 50 (Ballantyne, 2000). Partindo dessa premissa, 

Berry (1981) desenvolveu o modelo de marketing interno que se pode observar na 

Figura 2.1.8. 

Figura 2.1.8: Modelo de marketing interno de Berry 

Fonte: Adaptado de Rafiq e Ahmed (2000b:225) 
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O ponto comum das diversas formas de marketing interno existentes reside no foco no 

cliente dentro da organização (Berry, 1981). Para além da noção de “funcionários como 

clientes internos”, o autor acrescenta uma nova dimensão ao encarar os “empregos 

como produtos internos”. Assim, define o marketing interno como “vendo os funcionários 

como clientes internos, vendo os empregos como produtos internos que satisfazem as necessidades e 

desejos desses clientes internos, enquanto se atingem os objectivos da organização” (Berry, 

1981:25).  

Na mesma linha de pensamento, Berry e Parasuraman (1992:25) argumentam que o 

marketing interno “é a filosofia que trata os funcionários como clientes internos”, sendo o seu 

objectivo nuclear a “atracção, desenvolvimento, motivação e retenção de funcionários 

qualificados através de produtos-trabalho que satisfaçam as suas necessidades”. Os autores 

apresentam sete elementos básicos para a prática com sucesso do marketing interno, a 

saber:  

1) Lutar por talentos:  

A contratação das melhores pessoas para desempenharem o serviço é um factor chave no 

marketing de serviços; 

2) Oferecer uma visão que traga propósito e significado ao ambiente de trabalho:  

A atracção, desenvolvimento, motivação e retenção de funcionários com qualidade necessita de 

uma visão clara que valha a pena perseguir; 

3) Preparar as pessoas, com capacidades e conhecimento, para o desempenho das suas 

funções de serviço de forma excelente:  

Esta preparação melhora os objectivos do marketing interno;  

4) Trabalhar em equipa:  

O trabalho em equipa é central para o fornecimento de serviços de excelência, através do 

melhoramento do serviço interno e da capacidade para servir. O trabalho em equipa é 

considerado, por Berry e Parasuraman (1995), como um antídoto para o stress no trabalho, o 

qual pode existir no relacionamento que os funcionários estabelecem com os clientes. Todavia, 

segundo os autores, o trabalho em equipa vai necessitar de uma participação duradoura de toda 

a equipa, além de contacto regular, liderança, metas comuns e avaliação de recompensas 

baseadas no grupo. Ao colocar lado a lado os representantes de diversas áreas da organização, 

fornecendo-lhes uma maior consciência sobre o impacto das suas acções na totalidade da 

cadeia, o trabalho em equipa vai permitir melhorar o serviço interno (Berry e Parasuraman, 

1995);  
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5) Empowerment 17(Liberdade para o trabalho): 

Principalmente nas organizações de serviços, é demonstrada a importância desta componente 

por vários autores (Grönroos, 1981; Berry e Parasuraman, 1995, Rafiq e Ahmed, 2000a; Bansal 

et al., 2001). Os objectivos fundamentais do marketing interno, tais como a motivação e 

satisfação dos funcionários, podem ser atingidos através do empowerment (Bansal et al., 2001). 

Segundo os autores, o empowerment é uma forma essencial para influenciar as atitudes e 

comportamentos dos funcionários e, logo, o nível de serviço fornecido aos clientes externos. 

Para além de proporcionar motivação dos funcionários, fornece-lhes, também, maior sentido de 

responsabilidade com as suas actividades;  

6) Acarinhar o reconhecimento através da medição do desempenho e recompensas: 

Se o desempenho dos funcionários não for medido e recompensado, então os objectivos do 

marketing interno são contrariados. Neste campo, tende a existir um foco quase exclusivo dos 

sistemas de medição do desempenho em medidas de output, face às medidas comportamentais, 

tais como as percepções dos clientes acerca da simpatia no fornecimento do serviço. Um 

sistema efectivo de medição permite avaliar e medir o desempenho que mais contribui para a 

visão e estratégia organizacionais, fazendo-o de uma forma clara, oportuna e justa; e 

7) Conhecer o cliente 

Para o desenho do produto “emprego” deve-se basear as decisões na pesquisa de marketing, no 

sentido de conhecer as aspirações, atitudes e preocupações dos clientes.  

- Orientação para o cliente 

O segundo principal passo no desenvolvimento do conceito de marketing interno foi 

dado pelo trabalho de Grönroos em 1981 (Rafiq e Ahmed, 2000a). O modelo original de 

Grönroos (1981) baseia-se na premissa de que os funcionários precisam de ser sensíveis 

às necessidades dos clientes (customer conscious e sales minded), para aproveitar as 

oportunidades de marketing interactivo, que conduzirão a melhoramentos na qualidade 

de serviço (Rafiq e Ahmed, 2000b). Ou seja, para além de motivados e satisfeitos, os 

funcionários deveriam também ter uma visão voltada para o cliente externo (Grönroos, 

1981). Na Figura 2.1.9 pode observar-se o modelo desenvolvido pelo autor. 

 
                                                 
17   Tendo sido definido de diversas formas, a maioria dos autores concordam que este conceito envolve a 

concessão de latitude (ou discrição) aos funcionários para o desempenho de certas actividades 
relacionadas com as suas tarefas (Rafiq e Ahmed, 1998). Por outro lado, podem também ser 
adicionados elementos relacionados com a partilha de informações sobre o desempenho da 
organização, recompensas baseadas nesse desempenho e conhecimento que possibilita que os 
funcionários compreendam e contribuam para o desempenho organizacional (Bowen e Lawer, 1992 in 
Rafiq e Ahmed, 1998). 
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Figura 2.1.9: Modelo de marketing interno de Grönroos 

 
Fonte: Adaptado de Rafiq e Ahmed (2000b:226) 
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Portanto, neste modelo o objectivo do marketing interno consiste em motivar e 

consciencializar os funcionários sobre a importância do cliente externo (Grönroos, 

1981), sendo necessário três passos: 1) Atrair funcionários mais apropriados para 

funções de contacto e para posições de gestão; 2) Reter os melhores e mais apropriados 

funcionários; e 3) Influenciar e motivar os funcionários para que sejam orientados para 

o cliente e, logo, façam um esforço melhor possível, no processo de marketing 

interactivo. 

Berry (1981) e Grönroos (1981) tiveram um papel fulcral nos desenvolvimentos iniciais 

do conceito de marketing interno. Os seus modelos, não distinguíveis claramente para 

muitos autores, apresentam objectivos equivalentes, ou seja, focam o melhoramento da 

qualidade de serviço; porém, diferem nos métodos para atingir tal tarefa (Rafiq e 

Ahmed, 2000b). Ou seja, não é explicitada as componentes exactas de marketing 

interno e a forma como interagem; logo, os dois modelos estão incompletos (Rafiq e 

Ahmed, 2000b). Para além da abordagem de marketing, os autores referem que o 

modelo de Berry não indica outros mecanismos que poderiam ser utilizados para 

motivar os funcionários, ao passo que, no modelo de Gonroos, se ignora uma 

abordagem do tipo marketing. 

No estudo realizado por Grönroos em 1985, esta limitação foi ultrapassada, quando o 

autor ampliou a sua definição original, acrescentando o uso de actividades de marketing 

para motivar os funcionários. Neste caso, o conceito de marketing interno sustém “que o 

mercado interno dos funcionários da organização pode ser influenciado mais eficazmente e logo, 
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motivado para uma orientação para o mercado consciente do cliente (customer-consciousness) e 

sales-mindedness, através de uma abordagem interna do tipo marketing e pelo uso interno de 

actividades do tipo marketing” (Grönroos, 1985:42). 

Rafiq e Ahmed (2000b) consideram que as abordagens de Berry e Grönroos necessitam 

de ser combinadas para fornecerem um modelo de marketing interno mais 

compreensivo. A partir dos modelos desenvolvidos pelos dois autores, Rafiq e Ahmed 

(2000b) apresentam um modelo no qual se estabelece a conexão entre os elementos que 

compõem o marketing interno e a sua relação com a satisfação do cliente externo 

(Figura 2.1.10). 

Figura 2.1.10: Modelo de marketing interno de Rafiq e Ahmed 

 
Fonte: Adaptado de Rafiq e Ahmed (2000b:231) 
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Neste modelo, a motivação dos funcionários é conseguida a partir das actividades 

desenvolvidas pela organização que têm como objectivo a sua satisfação. A motivação, 

juntamente com a delegação de poder para tomar decisões (empowerment), vai 

influenciar positivamente a satisfação no trabalho, a qual tem uma ligação com a 

orientação para o cliente e cria, de forma indirecta, a satisfação do cliente externo. Além 

disso, a atitude de coordenação integrada e interfuncional do processo como um todo 

vai influenciar a qualidade dos serviços e, por sua vez, a satisfação do cliente. 

A orientação para o cliente está no centro do modelo, sendo atingida através de uma 

abordagem do tipo marketing para a motivação dos funcionários e para a coordenação 

interfuncional (Rafiq e Ahmed, 2000b). De facto, a integração e coordenação 
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interfuncional é um tema central prevalecente na literatura de marketing interno mais 

recente (Rafiq e Ahmed, 2000b). Ou seja, para haver qualidade de serviços é necessário 

uma boa interacção entre os funcionários da linha da frente e os funcionários de apoio.  

Baseado no seu trabalho anterior, Grönroos (1985) sugere que o marketing interno 

abrange o desenvolvimento de funcionários motivados e conscientes da importância do 

cliente, em todos os níveis, independentemente das restrições hierárquicas ou 

departamentais. Portanto, no âmbito desta perspectiva, o marketing interno é aplicável a 

todos os funcionários, sob um paradigma de marketing relacional mais vasto (Gounaris, 

2006). 

O marketing interno transforma-se num mecanismo que integra as várias funções, logo, 

melhora a coordenação da organização relativamente à concretização dos seus 

objectivos externos (Grönroos, 1985). Ou seja, funciona como uma forma de integrar as 

diferentes funções que são vitais para os relacionamentos com os clientes, em 

organizações de serviços.  

Na opinião de Grönroos (1995), este conceito deve ser entendido como uma estratégia 

de gestão cujo objectivo é assegurar que todos os funcionários compreendam o negócio, 

desenvolvendo neles uma consciência da importância central dos clientes. Desta forma, 

o marketing interno procura desenvolver uma cultura organizacional orientada para o 

cliente, disseminando a filosofia do marketing por toda a empresa, bem como assegurar 

que os que lá trabalham estejam motivados e preparados para agir de forma orientada 

para os serviços. De igual forma, George (1990) argumenta que o marketing interno 

preconiza que os funcionários são melhor motivados para estarem centrados no serviço 

e terem um comportamento orientado para os clientes, através de uma abordagem activa 

do tipo marketing, onde as ferramentas de marketing seriam utilizadas internamente. 

- Implementação de estratégias e gestão da mudança 

A terceira etapa no desenvolvimento do conceito está relacionada com a ideia do 

marketing interno como veículo de implementação estratégica nas organizações. Uma 

série de autores reconheceram explicitamente esse papel (Rafiq e Ahmed, 2000a). Por 

exemplo, Winter (1985 in Rafiq e Ahmed, 2000a) foi um dos primeiros a considerar o 

potencial papel desempenhado pelo marketing interno como técnica para gerir os 

funcionários em direcção à concretização de objectivos organizacionais. Para este autor, 
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esse papel reside no alinhamento, educação e motivação do staff relativamente aos 

objectivos institucionais (Rafiq e Ahmed, 2000a). 

O ponto de partida desta abordagem reside nas dificuldades de implementação de novas 

estratégias e planos nas organizações (Piercy e Morgan, 1991). Uma implementação 

efectiva de novas estratégias requer um esforço planeado para ultrapassar conflitos 

interfuncionais e a necessidade de melhoramentos na comunicação interna (Flipo, 

1986). Assim, um factor que contribuiu para a adopção da ideia inicial do marketing 

interno como mecanismo de implementação baseou-se na crença de que o marketing 

interno, potencialmente, funciona como um mecanismo de integração interfuncional 

dentro das organizações (Rafiq e Ahmed, 2000a). Neste âmbito, os autores fazem 

referência à noção de marketing interno de George (1990), como um processo de gestão 

holístico para integrar funções múltiplas. 

Para Piercy e Morgan (1991), o marketing interno é a “metade que faltava” do programa 

de marketing externo das organizações, devendo ser utilizado para mudar internamente 

as organizações, complementando as estratégias com foco externo. Na visão dos 

autores, o marketing interno não abrange apenas a motivação dos funcionários e a sua 

orientação para um foco no cliente, constituindo, também, uma ferramenta para geração 

de mudanças organizacionais e implementação de estratégias.  

Como objectivos do marketing interno, Piercy e Morgan (1991), propõem os seguintes: 

1) Obtenção do apoio de decisores-chave para os planos organizacionais; 2) Mudança 

de atitudes e comportamentos dos funcionários e gestores que trabalham em interfaces 

chave com os consumidores e distribuidores; 3) Obtenção do envolvimento para fazer 

funcionar o plano de marketing, e 4) Gerir mudanças incrementais na cultura, a partir da 

forma como fazemos as coisas para a maneira que precisamos de fazer as coisas para ter 

sucesso. 

Tem sido reconhecido, de forma crescente, que o domínio do marketing interno se 

estende para além da implementação de programas de marketing, sendo as ideias do 

marketing interno apropriadas para a implementação de qualquer tipo de estratégia na 

organização (Ahmed e Rafiq, 1995).  

Neste contexto, o marketing interno envolve o “esforço planeado para ultrapassar resistências 

organizacionais à mudança e alinhar, motivar e integrar os trabalhadores relativamente à 

implementação de programas de marketing” (Rafiq e Ahmed, 1993: 222). Esta é, para os 
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autores, uma definição alargada do conceito, contendo a ideia de que qualquer mudança 

na estratégia necessitará, provavelmente, de um esforço de marketing interno para 

ultrapassar a inércia organizacional e motivar os funcionários relativamente aos 

comportamentos requeridos para uma implementação efectiva. Desta forma, coloca-se 

menos ênfase no conceito de “funcionário como cliente”. Reconhecendo o papel nuclear 

dos funcionários, esta definição foca-se nas tarefas e actividades que necessitam ser 

efectuadas para a implementação efectiva do marketing e outros programas, com o 

objectivo de atingir a satisfação dos clientes (Rafiq e Ahmed, 2000a).   

Efectuando uma síntese a partir da literatura conceptual e empírica, Rafiq e Ahmed 

(2000a) identificam cinco principais elementos do marketing interno: 1) A motivação e 

satisfação dos funcionários; 2) A orientação para o cliente e satisfação do cliente; 3) A 

integração e coordenação interfuncional; 4) A abordagem de marketing para os 

elementos anteriores; e 5) A implementação de estratégias corporativas ou funcionais 

específicas.  

Considerando as forças e fraquezas das definições existentes e a necessidade de 

generalização para outras áreas de aplicação, além do contexto de serviços, Rafiq e 

Ahmed (2000a: 454), inter-relacionam estes cinco elementos na sua proposta de 

definição, considerando que:  

“O marketing interno é um esforço planeado, usando uma abordagem de marketing (4), 

para vencer as resistências organizacionais e integrar (3) funcionários em direcção da 

implementação efectiva de estratégias corporativas e funcionais (5), com o objectivo de 

gerar a satisfação no cliente (2), através de um processo de criação de funcionários 

motivados e focados no cliente (1)”18. 

Para os autores, as organizações utilizam o marketing interno, e de forma correcta, se 

praticam estas cinco actividades. Através desta definição, os autores identificam, 

relacionam e sumariam os temas chave do marketing interno discutidos anteriormente, 

sendo este conceito encarado como uma metodologia de implementação de gestão 

adequada a um amplo conjunto de contextos (Ahmed e Rafiq, 1995). 

2.1.2.3 Abrangência do Marketing Interno 

O ponto de partida para as iniciativas de marketing interno, ou seja, o ímpeto dos seus 

programas, necessita de ser originado na gestão estratégica, devido à natureza da função 
                                                 
18  Os números entre parêntesis indicam os critérios listados acima. 
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de marketing interno na motivação de todos os funcionários relativamente à 

implementação integrada e efectiva de objectivos corporativos e funcionais (Rafiq e 

Ahmed, 1993).  

A gestão de topo tem a responsabilidade pela condução do processo de marketing 

interno (Grönroos, 1990). Considerando que o marketing interno é uma filosofia de 

gestão que tem como objectivo desenvolver a orientação interna para o cliente, ele deve 

ser iniciado pelo nível executivo das organizações (Ballantyne, 2000). Nesse sentido, 

para o seu desenvolvimento adequado, é fundamental que a gestão de topo se relacione 

fortemente com o processo de marketing interno, criando um ambiente organizacional 

que motive e apoie continuamente os funcionários, instaurando confiança e 

encorajamento. Portanto, o objectivo final de criação de um ambiente propício ao 

marketing interno deve ser feito através de um procedimento que “vem de cima”, 

utilizando determinadas actividades ou práticas, activas e interfuncionais. 

São muitas e variadas as componentes ou actividades do marketing interno descritas 

pela literatura, não emergindo um claro padrão em termos de um conjunto de 

actividades distinto (Helman e Payne, 1992). Aliás, os autores referem que os 

programas de marketing tendem a não ser altamente formalizados, envolvendo um 

conjunto de actividades, algumas das quais são estruturadas e outras correspondem a 

iniciativas “ad hoc”. 

Neste enquadramento, Grönroos (1990) estabelece uma distinção entre abordagens 

estratégicas e tácticas. No nível estratégico, o objectivo é criar um ambiente interno que 

apoie a tomada de consciência do papel do cliente entre os funcionários. Isto é 

conseguido através de diversas actividades, por exemplo: a adopção de estilos de gestão 

e políticas de pessoal apoiantes (recrutamento, planeamento de funções e carreiras, etc.); 

a política interna de formação para o serviço ao cliente (que foque como o cliente 

deverá ser tratado); e o planeamento de procedimentos que assegurem que todo o 

pessoal compreende e apoie a missão, objectivos, sistemas e estratégias da organização. 

No nível táctico, o objectivo é vender serviços, campanhas e esforços de marketing aos 

funcionários. Neste nível, as actividades (marketing mix interno) abrangem: o treino 

interno informal; o encorajamento de fluxos de comunicação interactivos e informais; as 

newsleters periódicas; a segmentação do mercado interno; e a pesquisa interna de 

mercado. Contudo, pode argumentar-se que nesta classificação, a demarcação entre 
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níveis estratégico e táctico é difusa, e que qualquer programa de marketing interno 

deverá incluir uma abordagem holística (Tansuhaj et al., 1988). 

O conjunto de actividades do marketing interno é descrito, também, por Gilmore e 

Carson (1995 citado por Dunne e Barnes, 2000), do qual fazem parte: 1) A interface de 

marketing interno e externo; 2) A aplicação do marketing-mix aos clientes internos; 3) 

O uso do treino de marketing e métodos de comunicação interna para persuadir os 

funcionários sobre o seu papel dentro da organização; 4) O envolvimento e concessão 

de poder aos funcionários, para permitir que tomem decisões em relação à forma como 

lidam com os clientes; 5) O desenvolvimento dos gestores e a participação 

interfuncional e responsabilidades de papéis dos funcionários; e 6) A responsabilidade 

funcional da organização relativamente à integração do marketing interno.  

Na literatura, há pouca concordância sobre o conjunto de práticas/actividades/políticas 

que podem ser usadas para influenciar eficazmente os funcionários, no sentido de os 

motivar e de os fazer agir de forma orientada para o cliente, constituindo uma das 

limitações da pesquisa sobre o marketing interno (Ahmed et al., 2003). Segundo os 

autores, um determinado número de elementos tem sido enunciados na literatura: a 

motivação e desenvolvimento, a educação ou formação (Cahill, 1995; Foreman e 

Money, 1995; Varey, 1995), a atracção, contratação e retenção dos funcionários (Berry 

e Parasuraman, 1995), e a visão, desenvolvimento e recompensa (Foreman e Money, 

1995). Neste contexto, Papasolomou-Doukakis (2003), considera, após revisão da 

literatura, que os académicos têm proposto determinados elementos-chave que deverão 

fazer parte dos programas de marketing interno, designadamente: a formação e 

desenvolvimento dos funcionários, a comunicação interna, a pesquisa interna de 

mercado, o apoio da gestão e a segmentação do mercado interno.  

Assim, em termos gerais, as variáveis que compõem o processo de marketing interno 

podem ser categorizadas em três grupos principais: as que se relacionam com a 

comunicação interna, as associadas às práticas de gestão de recursos humanos, e as 

relacionadas com as ferramentas de marketing externo. 

 O Marketing Interno e a Comunicação  

A comunicação interna corresponde a um dos elementos chave do marketing interno, 

sendo uma das suas componentes mais citadas por diversos autores (Tansuhaj et al., 

1988; Piercy, 1995), e considerada das mais importantes.  
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Alguma literatura retrata o marketing interno, essencialmente, como um mecanismo de 

comunicação dentro da organização, ou como um eficaz processo de comunicação 

interna (Bohnenberger, 2005). Por exemplo, Cahill (1995) considera o próprio 

marketing interno como sendo uma prática de comunicação com os funcionários. 

Todavia, tal como Bohnenberger (2005:239) destaca, o marketing interno é distinto da 

comunicação interna. Este tipo de comunicação é um factor significativo e constitui 

uma das principais ferramentas do marketing interno; mas o processo de marketing 

interno abrange um conjunto mais amplo de acções: “entender que o marketing interno é 

comunicação interna é o mesmo que dizer que o marketing é publicidade ou propaganda” 
(Bohnenberger, 2005:239).     

No contexto do marketing interno, a importância da comunicação tem sido discutida por 

diversos autores (Piercy, 1995; Rafiq e Ahmed, 1993; Papasolomou-Doukakis, 2002), 

sendo, numa organização de serviços, mais relevante que a comunicação externa com os 

clientes (Heskett, 1986 in Tansuhaj et al., 1988).  

A comunicação interna de marketing é um processo de gestão através do qual uma 

organização dialoga com os seus públicos internos, envolvendo a criação de canais para 

enviar, receber, interpretar e agir sobre determinadas mensagens, para atingir objectivos 

organizacionais comuns (Papasolomou-Doukakis, 2002). A comunicação interna 

fornece informações e torna os gestores e funcionários conscientes de valores e 

objectivos organizacionais. Além disso, também persuade os funcionários a aceitarem 

novas filosofias ou políticas. Portanto, a comunicação apoia o processo de troca através 

da informação, persuasão, lembrança e diferenciação (Papasolomou-Doukakis, 2002). 

A comunicação interna deve fluir em todas as direcções, da gestão para os funcionários 

e no sentido inverso, pois os funcionários possuem informações valiosas sobre os 

clientes e os sistemas da organização (Grönroos, 1995). Esta comunicação nos dois 

sentidos, não apenas melhora o apoio por parte da gestão, mas também fornece feedback 

aos funcionários para melhorarem o seu desempenho no trabalho (Grönroos, 1990). 

A comunicação, a partir de todos os membros organizacionais, cria envolvimento e um 

sentido de responsabilidade (Varey e Lewis, 1999). Uma comunicação por toda a 

organização desenvolve uma percepção de valorização do cliente e uma mentalidade de 

serviço, tanto interna como externamente. Sem que haja comunicação, não poderá 

existir coordenação interdepartamental ou interfuncional. 
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As componentes incluídas no marketing interno podem ser ainda analisadas sob outras 

duas vertentes: a adaptação de práticas de recursos humanos, e a utilização e aplicação 

interna de práticas específicas do marketing.  

 A Relação entre o Marketing Interno e a Gestão de Recursos Humanos 

As percepções iniciais acerca da utilidade de uma iniciativa de marketing interno 

relacionavam-se com o seu valor contributivo para a função de recursos humanos 

(Dunne e Barnes, 2000). Assim, as duas disciplinas ainda manifestam uma relação 

directa, sendo esta demonstrada, por exemplo, no trabalho realizado em 1994 por 

Heskett et al. (Dunne e Barnes, 2000). Portanto, o marketing interno e a gestão de 

recursos humanos estão intimamente relacionados. Por conseguinte, uma questão ainda 

se mantêm por resolver é saber onde estabelecer uma fronteira entre o marketing interno 

e a gestão de recursos humanos. 

Qualquer programa de marketing interno deverá estar baseado em princípios e modelos 

de marketing (Dunne e Barnes, 2000). Todavia, segundo os autores, o desenvolvimento 

de uma iniciativa de marketing interno beneficiaria tanto da contribuição da função 

marketing como da função recursos humanos, dado que isso reflecte as origens comuns 

de cada disciplina dentro da teoria psicológica.  

Ahmed e Rafiq (2002) fazem referência a autores que argumentam que importantes 

funções, tradicionalmente da responsabilidade do núcleo dos departamentos de pessoal, 

deverão ser assumidas pelos departamentos de marketing das organizações.  

A conceptualização do marketing interno como uma filosofia de gestão dos recursos 

humanos da organização baseada numa perspectiva de marketing é efectuada em 

alguma literatura sobre o tópico. Nesse âmbito, o marketing interno abrange diversas 

actividades internas à organização, mas que, em si, não são novas (Grönroos, 1995). 

Pelo facto de não serem novas, e em vários casos originalmente exercidas pelo 

departamento de recursos humanos, existem argumentos que apontam para uma mistura 

confusa entre marketing e recursos humanos (Ewing e Caruana, 1999).  

Tradicionalmente, determinados elementos utilizados na implementação do marketing 

interno têm feito parte da função de gestão de recursos humanos (Papasolomou-

Doukakis, 2003). Mas, as tradicionais actividades da responsabilidade do departamento 

de recursos humanos podem receber uma contribuição dos conceitos de marketing 

interno. 
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- Aplicação de actividades de gestão de recursos humanos 

Para melhor se perceber a contribuição do marketing interno, observe-se os exemplos de 

duas tarefas normalmente exercidas pelos departamentos de recursos humanos: o 

recrutamento e selecção, e a formação dos funcionários.  

Um exemplo ilustrativo das diferentes abordagens diz respeito à actividade de 

recrutamento e selecção dos funcionários. Um factor chave no marketing interno é a 

contratação das pessoas certas para o desempenho dos serviços (Berry e Parasuraman, 

1992), dado que uma das principais razões pela oferta de menor qualidade de serviço 

tem origem, precisamente, na contratação das pessoas erradas para o desempenho do 

serviço, estando os motivos de tal facto associados à dificuldade de agir como um 

marketeer em questões ligadas aos recursos humanos (Berry e Parasuraman, 1992). 

Assim, neste processo, o marketing interno revela-se instrumental visto que fornece os 

perfis ideais para cada tipo de função, tendo como base as expectativas dos clientes. 

Logo, estas actividades, continuando a ser executadas pelos departamentos de recursos 

humanos, devem, contudo ser influenciadas pelo marketing interno (Caruna e Calleya, 

1998). 

Se uma organização não detém políticas e procedimentos para reter bons funcionários é 

improvável que a estratégia de recrutamento tenha sucesso. Daí que, para além da 

actividade de recrutamento, o marketing interno também se preocupe com as políticas 

de retenção (Rafiq e Ahmed, 2000a). A oferta de oportunidades de formação e 

desenvolvimento aos funcionários permite-lhes bons níveis de desempenho no trabalho 

e pode auxiliar na redução das taxas de turnover. Permite, também, a interiorização da 

visão global da organização e do papel dos funcionários dentro da organização. 

A formação é referenciada, por diversos autores, como uma das actividades principais 

do marketing interno (Grönroos, 1990; Rafiq e Ahmed, 1993; Conduit e Mavondo, 

2001; Lings, 2004). De facto, quase todas as descrições de práticas de marketing interno 

focam a importância da formação (Bansal et al., 2001), e no seu grau de contribuição 

para a qualidade de serviço. Relativamente a esta actividade, a preocupação não se 

centra apenas na aprendizagem das tarefas mas, também, num conjunto de factores que 

contribuem para o desenvolvimento integrado dos funcionários. Exemplos de factores a 

considerar são a melhoria das tarefas diárias, os novos métodos de trabalho, os valores, 
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políticas da organização, a melhoria da qualidade de vida dos funcionários, e o maior 

conhecimento dos clientes externos e suas necessidades (Lings, 2004).  

A actividade de formação é, deste modo, relevante para fornecer aos funcionários 

capacidades especializadas e sensibilidade às necessidades do cliente, de forma a 

contribuir para a criação de uma orientação para o mercado (Conduit e Mavondo, 2001). 

Assim, a diferença entre a análise desta actividade na óptica da gestão de recursos 

humanos ou do marketing reside na finalidade a que se destinam as acções de formação 

dos funcionários: no primeiro caso a orientação está dirigida para actividades de 

controlo e administrativas, enquanto que, no segundo caso, o foco está no 

desenvolvimento de uma visão de mercado (foco no cliente) (Grönroos, 1981).  

Grönroos (1995) refere três tipos de formação: 1) A formação que fornece uma visão 

holística da organização, através da qual os funcionários compreendem o 

funcionamento da estratégia para o serviço e o seu papel dentro da organização como 

um todo; 2) A formação que visa o desenvolvimento de atitudes favoráveis 

relativamente ao cliente, no sentido do funcionário desempenhar com sucesso o seu 

papel de agente de marketing em tempo parcial (part-time marketeer), e 3) A formação 

que visa desenvolver habilidades técnicas dos funcionários, reforçando as suas 

capacidades de comunicação, vendas e serviços. 

Sendo tradicionalmente um elemento da responsabilidade do departamento de recursos 

humanos, pode receber igualmente a contribuição do marketing com informações e 

recursos relacionados com a formação do funcionário relativamente à orientação para o 

cliente. Portanto, uma abordagem de marketing interno é necessária, pois fornece à 

formação um foco estratégico no cliente. O investimento em programas de formação é 

vital para assegurar que os funcionários antecipem constantemente os desafios 

ambientais, com uma atitude pró-activa, e não reactiva, aos problemas inesperados 

(Bansal et al., 2001).  

Neste contexto, quando são analisadas as actividades de determinados programas de 

marketing interno, percebe-se que estas são realmente modificações de actividades 

tradicionais de recursos humanos. Todavia, o factor distintivo relaciona-se com o foco 

dado a essas actividades, o qual oferece uma abordagem inovadora ao desenvolvimento 

de uma orientação para o cliente e para os serviços (Grönroos, 1995). 
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A literatura sobre o marketing de serviços enfatizou a importância de ter os funcionários 

de contacto (com o cliente) certos, devido ao seu impacto na percepção de qualidade do 

fornecimento de serviços, bem como pelo facto das acções dos funcionários formarem 

uma parte vital do produto oferecido (Berry e Parasuraman, 1992). Estas características 

do marketing de serviços implicam que os departamentos de marketing, em conjugação 

com os departamentos de recursos humanos, trabalhem nas questões de recrutamento, 

formação e recompensa dos funcionários (Ahmed e Rafiq, 2002).  

Assim, as ferramentas disponíveis para a gestão de recursos humanos, mediante uma 

abordagem de marketing, devem ser utilizadas no marketing interno (Ahmed et al., 

2003). Entretanto, há autores (referenciados por Foreman e Money, 1995), que 

apresentam uma visão mais crítica do marketing interno, sugerindo que o termo é 

apenas um sinónimo de uma boa gestão de recursos humanos. Por outro lado, existem 

pesquisadores que sugerem que o marketing interno deveria ser tratado como um 

conceito separado da gestão de recursos humanos, e não apenas como uma mera 

representação das funções por esta desempenhadas (Ewing e Caruana, 1999). Neste 

contexto, o marketing interno terá como papel, não o de substituir as actividades de 

recursos humanos, mas complementá-las com uma orientação para o mercado (Rafiq e 

Ahmed, 1993).  

Barnes (1989 in Theopold e Schacherer, 2002) aponta a importância de assumir uma 

abordagem de marketing à gestão dos recursos humanos, no qual técnicas de marketing 

desempenham um forte impacto em actividades como o recrutamento e formação. O 

autor descreve o marketing interno como uma filosofia de gestão dos recursos humanos 

de uma organização como um processo de gestão holístico para integrar funções 

organizacionais múltiplas. 

- Responsabilidade pelos programas de marketing interno 

Uma das questões prementes sobre esta matéria é saber que departamento deverá ter a 

responsabilidade pela implementação de programas de marketing interno. 

Relativamente a este aspecto, verifica-se que não existe um entendimento claro sobre 

que departamento ou função deverá ter a responsabilidade global do marketing interno 

(Papasolomou-Doukakis, 2003). Tendo em conta que se trata de uma função 

direccionada para o interior da organização e para os seus recursos humanos, poderá 

presumir-se que deveria ser exercida, não pelo marketing, mas sim pela gestão de 
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recursos humanos. Num outro ponto de vista, perspectivado principalmente pela 

literatura de marketing de serviços, é assumido que deveria ser da responsabilidade dos 

marketeers, dada a palavra marketing no termo “marketing interno” (Rafiq e Ahmed, 

1993). 

Rafiq e Ahmed (1993) sugerem que o marketing interno não pode e não deve ser da 

responsabilidade de um único departamento (seja de marketing, recursos humanos ou 

outro). Varey (2000) considera não ser apropriado tratar o marketing interno como uma 

função especialista, ou seja, a visão do marketing interno como sendo, exclusivamente, 

do domínio dos especialistas de marketing ou de recursos humanos (aplicando um 

conceito de micro-marketing). Para o autor, o marketing interno representa a 

convergência de um certo número de tecnologias de gestão que previamente estavam 

separadas, tais como o desenvolvimento de recursos humanos, as relações dos 

funcionários, a gestão estratégica, a gestão da qualidade, as comunicações corporativas 

e o macro-marketing. 

Em síntese, verifica-se que, por natureza, o marketing interno é multidisciplinar. Por 

exemplo, a definição proposta por Joseph (1996) enfatiza-o como uma maneira de 

motivar, mobilizar, aculturar e gerir os funcionários, em todos os níveis da organização, 

com o propósito de melhorar a forma como eles servem os clientes externos e, também, 

cada um deles, através da aplicação de teorias, técnicas e princípios de marketing, de 

gestão de recursos humanos e outras disciplinas relacionadas.  

Daqui decorre que o marketing interno exige uma abordagem integrada, baseada não 

apenas no marketing mas, também, no comportamento organizacional, na gestão de 

recursos humanos e em outros campos de conhecimento. Porém, para ser, 

verdadeiramente um fenómeno de marketing, deve utilizar actividades de marketing 

(Grönroos, 1995). As críticas fornecidas pelos académicos da área de gestão de recursos 

humanos e outras áreas serão justificadas caso o marketing interno falhe na semelhança 

com as actividades tradicionais de marketing. Este tópico será analisado de seguida. 

 Aplicação Interna de Técnicas de Marketing- Mix  

Tendo em consideração que a motivação dos funcionários tem sido, tradicionalmente, 

uma esfera de acção da gestão de recursos humanos, Rafiq e Ahmed (1993) questionam 

a utilidade da utilização de técnicas de marketing (tais como, o marketing mix, a 
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pesquisa de marketing e a segmentação) para o desenvolvimento de um comportamento 

orientado para o cliente e para a motivação dos funcionários. 

Há autores que argumentam que tudo o que conhecemos sobre o marketing pode ser 

aplicado internamente aos funcionários (Berry e Parasuraman, 2000). De facto, a ideia 

essencial de que as ferramentas ou actividades do marketing externo poderiam, também, 

ser utilizadas como ferramentas no marketing interno é partilhada por diversos autores 

(Flipo, 1986; Piercy e Morgan, 1991). Contudo, não existe concordância relativamente 

às práticas/ferramentas de marketing apropriadas para usar internamente (Hogg e 

Carter, 2000). 

Tendo em conta que, para implementar estratégias de marketing externo, são 

necessárias mudanças no interior da organização (na distribuição de recursos, na 

cultura, na estrutura organizacional), Piercy e Morgan (1991) recomendam, para o 

mercado interno, a adaptação e utilização das mesmas técnicas de análise e 

comunicação com o mercado externo. Já em 1986, Flipo referia que as estratégias de 

marketing interno podem ser desenvolvidas em correspondência aos tradicionais 4P’s 

do marketing mix.  

No Quadro 2.1.4 pode visualizar-se a aplicação, ao mercado interno, dos elementos 

tradicionais do marketing, segundo alguns autores. Como se pode observar, verificam-

se opiniões divergentes, especialmente, nas componentes produto e preço. 

Relativamente ao produto, este é considerado tanto o próprio emprego, como os valores, 

atitudes, políticas e serviços da organização. Relativamente ao preço, considera-se como 

correspondendo aos custos psicológicos do trabalho ou aos custos de implementação de 

projectos de marketing interno. No que respeita à variável comunicação, constata-se a 

existência de elementos comuns, em todos os autores, correspondendo às informações 

fornecidas aos funcionários para influenciar o seu comportamento. 

Em termos gerais, estas tentativas iniciais de aplicação do conceito de marketing-mix 

têm sido estruturadas com base no quadro conceptual dos 4P’s (Rafiq e Ahmed, 1993). 

Mas, considerando a necessidade de um esforço integrado para um fornecimento de 

serviço efectivo, a utilização da ampliação do marketing-mix (7P’s) será, na perspectiva 

de Rafiq e Ahmed (1993), mais apropriada.  
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Quadro 2.1.4:  
Elementos do marketing-mix interno 

Autores Elementos do marketing-mix interno 
 
Flipo 
(1986) 

Produto: 
Preço:    
Distribuição: 
Comunicação:   

O emprego oferecido pela organização; 
Custos psicológicos; 
Localização adequada dos funcionários; 
Comunicação com os funcionários; 

 
 
Piercy e 
Morgan 
(1991) 

Produto: 
 
Preço: 
 
Distribuição: 
Comunicação: 

Valores, atitudes e comportamentos necessários para por em prática o 
plano de marketing; 
Custos psicológicos e o sacrifício de outros projectos que podem 
concorrer com o plano de marketing; 
Local da entrega de informações; 
É o aspecto mais tangível do programa de marketing interno, abrangendo 
todos os media utilizados para informar, persuadir e influenciar as 
atitudes do pessoal chave no mercado interno; 

 
 
Rafiq e 
Ahmed 
(1993) 

Produto: 
 

Preço: 
Distribuição: 
Comunicação: 

Nível estratégico: estratégias de marketing (valores e atitudes necessários 
para que o plano funcione). Nível táctico: medidas de performance e 
tratamento do cliente; 
Custos psicológicos da adopção de novos métodos de trabalho 
Locais e canais utilizados para fazer chegar os produtos aos clientes; 
Comunicação directa com o funcionário e realização de promoções para 
influenciar as atitudes dos funcionários; 

 
 
Davis 
(2001) 

Produto: 
Preço: 
Distribuição: 
Comunicação: 

Programas, políticas e serviços; 
Os custos de implementação dos programas; 
Localização dos programas, políticas e serviços; 
Venda interna, relações públicas, publicidade, promoções, incentivos e 
programas de gestão de recursos humanos; 

Fonte: Construído a partir de Flipo (1986), Piercy e Morgan (1991), Rafiq e Ahmed (1993) e Davis 
(2001) 

Os trabalhos referidos oferecem uma base para a utilização de elementos-chave de 

marketing-mix na criação de planos de sucesso de marketing interno. Contudo, o 

desenvolvimento de estratégias que aplicam técnicas de marketing externo aos 

mercados internos é, na prática, uma tarefa difícil, tendo em conta que, dentro da 

organização, os papéis legítimos da função de marketing e outras funções se sobrepõem 

(Ballantyne, 2000). 

Uma outra componente do marketing, que pode ser aplicada ao ambiente interno da 

organização, é a pesquisa de marketing. Na análise das expectativas dos funcionários, 

a pesquisa de marketing desempenha um papel de extrema importância. Esta actividade 

vai permitir atingir diversos objectivos do marketing interno, sendo proposta por vários 

autores (Grönroos, 1990; Rafiq e Ahmed, 1993).  

A pesquisa de marketing envolve a identificação das necessidades e desejos dos 

funcionários e a monitorização do impacto das políticas de gestão de recursos humanos 
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sobre os funcionários (Rafiq e Ahmed, 1993). Esta ferramenta vai permitir descobrir o 

que motiva os funcionários, seus medos e resistências a futuras mudanças 

organizacionais (Ahmed e Rafiq, 1995). O conhecimento das necessidades do público 

interno vai permitir identificar alvos em torno dos quais se podem construir programas 

de marketing interno, levando a uma outra componente perfeitamente aplicável ao 

ambiente interno. Entretanto, como adverte Berry e Parasuraman (1995), poderá ter um 

efeito oposto ao desejado se a gestão não estiver preparada para realizar as acções 

relativas a descobertas significativas. 

A partir das informações recolhidas na pesquisa pode perceber-se grupos de 

funcionários com características semelhantes, sendo útil proceder à sua segmentação. 

Assim, a segmentação do cliente interno também pode ser aplicada ao ambiente 

interno da organização (Grönroos, 1990; Rafiq e Ahmed, 1993; Lings, 2004), 

correspondendo ao agrupamento dos funcionários consoante as suas necessidades e 

desejos, características e tarefas (Rafiq e Ahmed, 1993). Na organização, a gestão de 

topo, a gestão intermédia, os funcionários de contacto e o pessoal de apoio constituem 

os principais públicos-alvo para os programas de marketing interno (Grönroos, 1995). 

Existem duas formas de segmentação (Ahmed e Rafiq, 2002): a que respeita ao contacto 

com o cliente externo, e a que está associada a aspectos funcionais dos funcionários. A 

importância da segmentação reflecte-se num melhor atendimento das expectativas de 

cada um dos grupos de funcionários, sendo possível, depois da identificação correcta 

dos segmentos, determinar as estratégias a aplicar (Lings, 2004).  

Adoptar uma abordagem de segmentação é mais efectivo do que uma abordagem para 

todos os funcionários, na qual se ignora as suas diferenças e enfraquece a sua 

comunicação (Ahmed e Rafiq, 1995). 

A transferência simples de técnicas e conceitos de marketing terá probabilidades 

reduzidas de produzir resultados até que uma especificação precisa seja feita 

relativamente à forma como o conceito de marketing pode ser operacionalizado no 

contexto interno (Rafiq e Ahmed, 1993). Nesse âmbito, os autores salientam a escassez 

de modelos sobre a implementação do marketing interno. Esta temática é abordada de 

seguida, onde são explicitados vários modelos de marketing interno (nos quais são 

retratadas as suas componentes), bem como algumas das escalas existentes. 
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2.1.2.4 Alguns Modelos e Escalas de Marketing Interno 

Para além das dificuldades relacionadas com a conceptualização do marketing interno, 

são escassos os modelos que operacionalizem o conceito (Rafiq e Ahmed, 2000a), o 

que, na acepção dos autores, tem limitado a pesquisa empírica neste campo de 

conhecimento. Por outro lado, na literatura de marketing, há uma falta de atenção sobre 

o desenvolvimento de escalas operacionais para a medição de orientações internas, 

verificando-se que as escalas desenvolvidas têm sido derivadas a partir de escalas que 

medem orientações externas (Lings, 1999). De seguida, são referidos alguns modelos e 

escalas encontradas na literatura sobre o tema. É de referir que três dos modelos iniciais 

(os modelos de Berry, Grönroos, e Rafiq e Ahmed) já foram retratados na secção 

respeitante às fases do desenvolvimento do conceito. 

- Tansuhaj et al. (1988) 

Os autores apresentaram um modelo de gestão de marketing de serviços que destaca o 

marketing interno como uma acção fundamental para a satisfação e lealdade do cliente. 

Um programa de marketing interno efectivo é composto, segundo os autores, pelo 

sistema de recrutamento, formação, motivação, comunicação e retenção dos 

funcionários (Figura 2.1.11). 

Figura 2.1.11: Um modelo de gestão de marketing de serviços 

 
Fonte: Adaptado de Tansuhaj et al. (1988:33) 
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No sector de serviços, verifica-se uma relação directa entre o marketing interno e o 

externo, na visão dos autores. Apesar de os autores considerarem a motivação uma das 
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componentes/elementos do marketing interno, esta tem sido retratada mais como uma 

consequência. 

- Money e Foreman (1996) 

Money e Foreman (1996) desenvolvem uma operacionalização deste conceito através 

de uma escala com 15 itens, agregados em três factores: 1) Desenvolvimento dos 

funcionários: refere-se às suas capacidades, conhecimentos e desempenho; à razão da 

realização de suas tarefas; à flexibilidade para adequar as tarefas e à ênfase na 

comunicação; 2) Recompensa: corresponde aos itens associados ao sistema de 

recompensa dos funcionários; e 3) Visão: relacionada com a comunicação da visão da 

organização e a crença dos funcionários na organização.  

- Bansal et al. (2001) 

Os autores expõem um modelo de marketing interno no qual determinadas actividades 

internas são relacionadas com as consequências do marketing externo (Figura 2.1.12).  

Figura 2.1.12: Ligando actividades de marketing interno a resultados do marketing 
externo 

 
Fonte: Bansal et al. (2001:65) 
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Bansal et al. (2001) relacionaram seis variáveis chave de práticas de recursos humanos 

(segurança no trabalho, formação, recompensas, partilha de informações, empowerment 
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do funcionário e distinções reduzidas de status) com a qualidade de serviço externa e a 

satisfação e lealdade do cliente externo, mediada por atitudes do cliente interno 

(lealdade para com a empresa, satisfação no trabalho e confiança na gestão). Para os 

seus proponentes, este modelo pode contribuir para integrar aspectos da literatura de 

gestão de recursos humanos e do marketing de serviços. Porém, na sua maioria, as 

técnicas utilizadas são de uso frequente pelos gestores de recursos humanos. 

- Conduit e Mavondo (2001) 

Uma abordagem do marketing interno prevalecente na literatura diz respeito à 

conceptualização da denominada “orientação para o cliente interno”, estabelecida por 

Conduit e Mavondo (2001). Os autores analisam, e testam empiricamente, a natureza da 

relação entre este conceito e a orientação para o mercado.  

Preconizam que determinados processos/práticas de marketing interno, categorizados 

em cinco domínios gerais (formação, suporte da gestão, comunicação interna, gestão do 

pessoal e envolvimento na comunicação externa) e as dinâmicas organizacionais 

(geração de informação, disseminação da informação, comprometimento 

organizacional, integração inter-departamental e conflito interdepartamental) são 

antecedentes ao desenvolvimento de uma orientação para o cliente interno, afectando, 

directa ou indirectamente, a orientação para o mercado. Os autores concluem que a 

orientação para o cliente interno é importante para o desenvolvimento de uma 

orientação para o mercado, e que os dois conceitos são distintos. 

- Ahmed et al. (2003) 

Como se pode visualizar na Figura 2.1.13, no estudo de Ahmed et al. (2003) foi 

desenvolvido um conjunto de elementos controláveis, por parte da organização, que 

podem ser utilizados para influenciar e motivar os funcionários – denominado de “mix 

de marketing interno” – o qual agrega onze componentes (perfazendo um total de 49 

itens).  

Foram identificados três factores relativamente às variáveis do mix de marketing 

interno: 1) O mix suporte da gestão de topo (empowerment; liderança sénior; 

recompensas estratégicas; e ambiente físico); 2) O mix processo de negócios de suporte 

(planeamento de recursos humanos, selecção e progressão na carreira; processos de 

mudança; e sistema de incentivos); e 3) O mix coordenação inter-funcional 

(comunicação interna; coordenação inter-funcional; e formação e desenvolvimento). 
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No modelo desenvolvido por Ahmed et al. (2003) é estabelecida uma relação entre o 

marketing interno e determinadas competências (orientação para o mercado, satisfação 

no trabalho e competências individuais/específicas) que afectam o desempenho da 

organização.  

Figura 2.1.13: Modelo conceptual de marketing interno de Ahmed et al. 
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Fonte: Adaptado de Ahmed et al. (2003:1226) 

O quadro conceptual associado ao mix de marketing interno apoia-se na abordagem 

baseada nos recursos, sendo desenvolvida, no estudo de Ahmed et al. (2003), como uma 

forma de criar competências nas organizações. Portanto, tendo como base uma filosofia 

para a gestão de recursos humanos numa perspectiva de marketing, o marketing interno 

é encarado como uma forma de construir competências internas que conduzem ao 

sucesso externo (Ahmed et al., 2003).  

- Lings (2004) 

Numa tentativa de operacionalizar o conceito, Lings (2004) desenvolve, de um ponto de 

vista teórico, um novo conceito que denomina de “orientação para o mercado interno”, 

o qual está intimamente relacionado com os modelos de orientação para o mercado 

externo (Figura 2.1.14).  

O conceito de orientação para o mercado interno, segundo os autores, é composto por 

três dimensões comportamentais e respectivas actividades que as tipificam, a saber: 1) 

Geração de informação interna; 2) Dissiminação da informação interna; e 3) Resposta à 

informação recolhida e dissiminada.  
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Figura 2.1.14: Dimensões comportamentais da orientação para o mercado interno e 
actividades tipificadoras 
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Fonte: Adaptado de Lings (2004: 409) 

O autor argumenta que a orientação para o mercado interno terá implicações ao nível de 

determinados aspectos de desempenho organizacional, nomeadamente a retenção, 

motivação, moral e satisfação dos funcionários, e no comprometimento organizacional. 

Por sua vez, pressupõe que estas variáveis de desempenho interno terão um impacto 

directo na orientação para o mercado externo da organização e em aspectos externos de 

desempenho: satisfação do cliente, retenção do cliente e lucro (Figura 2.1.15). 

Figura 2.1.15: Relacionamentos propostos entre a orientação para o mercado interno, a 
orientação para o mercado externo, e os aspectos internos e externos de desempenho 

organizacional 

 
Fonte: Adaptado de Lings (2004:411) 
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- Lings e Greenley (2005a) 

Sendo a orientação para o mercado uma operacionalização do marketing mais 

apropriada do que o conceito de marketing-mix (Kohli e Jaworski, 1990), e tendo em 

consideração que, em diversos ambientes, a orientação para o mercado se mostra um 

conceito robusto, Lings e Greenley (2005a), na sua operacionalização do marketing 
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interno, modificam a orientação para o mercado para o contexto das transacções entre 

funcionários e empregadores. Desta forma, desenvolvem o conceito de “orientação para 

o mercado interno” (OMI). A OMI é encarada, por Lings e Greenley (2005a), como um 

equivalente interno à orientação para o mercado no contexto externo. Os autores 

evidenciam que a IMO envolve a geração e disseminação de informação acerca das 

necessidades e desejos dos funcionários e o desenho e implementação de respostas 

apropriadas a essas necessidades e desejos (Figura 2.1.16). 

Figura 2.1.16: Comportamentos orientados para o mercado interno 
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Fonte: Adaptado de Lings e Greenley (2005a: 292) 

Este conceito é composto pelas seguintes dimensões: geração de informação, 

disseminação da informação e resposta a essa informação. No que respeita à geração da 

informação, é necessário identificar o tipo de informação gerada e como essa 

informação pode ser gerada. Neste âmbito, os autores consideram que a geração de 

informação é composta por três elementos principais: 1) Identificar as percepções dos 

funcionários dos seus inputs nos seus empregos; 2) Identificar as percepções dos 

funcionários acerca dos outputs; e 3) Identificar as percepções dos funcionários acerca 

da equidade desta troca. As formas de geração de informação consideradas são: o modo 

formal, através do uso e suportes escritos e interacções face-a-face, e o modo informal. 

Os autores geraram um conjunto de itens a partir da literatura (especificamente a partir 

dos itens da escala de Kohli e Jaworski, 1990), grupos de focus, entrevistas em 
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profundidade, sendo sujeitos à revisão por especialistas/académicos nas áreas de 

marketing e recursos humanos. Em termos finais, a escala desenvolvida contém cinco 

dimensões, abarcando um total de 16 itens. 

Um dos principais objectivos do estudo de Lings e Greenley (2005a) consistia no 

desenvolvimento de instrumento, valido e fiável, para medir a orientação para o 

mercado interno e identificar relações entre este conceito e determinados factores 

organizacionais (atitudes dos funcionários, retenção dos funcionários, condescendência 

dos funcionários, posição competitiva relativa e satisfação dos clientes). 

Para além dos modelos e escalas existentes, é útil reflectir, nesta fase, sobre o que tem 

vindo a ser examinado na literatura mais recente sobre esta temática, o que conduz a 

novas abordagens sobre o marketing interno.  

2.1.2.5 Abordagens de Marketing Interno Mais Recentes 

Para compreender a evolução do marketing interno é necessário considerar a 

dependência que o seu desenvolvimento teve relativamente ao contexto específico que o 

fez surgir (Voima, 2000). Segundo o autor, nessa altura (fim dos anos 70 e inícios de 

80), o marketing dirigido aos clientes externos (marketing externo) era quase totalmente 

consubstanciado no marketing-mix (abordagem do marketing baseada nas transacções 

ou marketing transaccional), pelo que, também esse foco pode ser observado no 

desenvolvimento do quadro teórico do marketing interno. Portanto, desde a sua 

introdução, o paradigma de gestão do marketing-mix tem dominado a literatura e a 

prática de marketing (Grönroos, 1994). Contudo, as teorias sobre o marketing 

evoluíram, passando de uma visão focada nas transacções para uma abordagem que 

considera o modo como se constrói uma relação com os clientes.  

Essa nova perspectiva de gestão dos problemas de marketing baseada nas relações – o 

denominado marketing relacional – constitui, uma mudança que, gradualmente, se 

reflectiu na literatura de marketing interno, levando ao surgimento de novas abordagens 

em termos de conceptualização do marketing interno, as quais se apoiam na gestão de 

relacionamentos internos19 (Voima, 2000). O autor considera que esta nova perspectiva 

                                                 
19  Ao invés de ser denominada como “marketing de relacionamentos internos”, esta perspectiva é 

chamada de “gestão de relacionamentos internos” porque sublinha o aspecto de gestão, tendo em 
conta que se baseia na gestão de relações internas e não na utilização interna do marketing para grupos 
de funcionários. 
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sobre o marketing interno pode ser definida como “o processo de gestão de todos os 

relacionamentos internos críticos que afectam fortemente os relacionamentos externos críticos, pela 

identificação, manutenção, desenvolvimento e, quando necessário, eliminação desses 

relacionamentos internos” (Voima, 2000:246). 

São diversos os pesquisadores que apresentaram visões relacionais do marketing 

interno, podendo ser agregados na perspectiva de gestão de relacionamentos internos 

(Voima, 2000). Expõe-se, seguidamente, alguns trabalhos que retratam estas abordagens 

mais recentes. 

O marketing interno pode ser encarado a partir de uma perspectiva relacional, 

correspondendo a um dos 30 relacionamentos da organização - relacionamento com o 

mercado de pessoal (Gummesson, 1994 citado por Voima, 2000). Neste contexto, o 

marketing interno corresponde à criação de relacionamentos entre a gestão e os 

funcionários e, também, entre diferentes funções (realçando relacionamentos 

horizontais e verticais). 

Na actual terminologia de marketing, Gummesson (2000) considera que o marketing 

interno é entendido como a aplicação do conhecimento da gestão de marketing ao 

mercado interno (isto é, aos funcionários), com o objectivo de auxiliar os funcionários a 

adaptarem-se melhor às condições e procedimentos existentes, bem como às principais 

mudanças. Desta forma, estariam melhor equipados para lidar com o marketing externo. 

Sendo completamente esquecida a dimensão do marketing interno como uma filosofia 

de satisfação dos funcionários (Voima, 2000), Ballantyne (1997) também aborda o 

marketing interno a partir de uma perspectiva relacional. Assumindo essa perspectiva, 

Ballantyne et al. (1995:15) definem o conceito da seguinte maneira: “o marketing interno é 

qualquer forma de marketing dentro da organização que foca a atenção dos funcionários nas 

actividades internas que necessitam de ser mudadas para melhorar o desempenho do mercado 

externo”. A ideia subjacente a esta definição é o legitimar do marketing interno pelo seu 

propósito e não pela escolha de métodos. Neste contexto, o propósito do marketing 

interno consiste na canalização do comprometimento dos funcionários e de trabalho de 

equipa na procura de oportunidades e na resolução de problemas orientados para o 

mercado.  

Numa reformulação da definição fornecida por Ballantyne et al. (1995), Ballantyne 

(1997:354) declara que o “marketing interno é o processo de desenvolvimento de 

relacionamentos no qual a autonomia dos funcionários e o know-how se combinam para criar e 
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disseminar novo conhecimento organizacional que desafiará as actividades internas que necessitam 

ser desafiadas para melhorar a qualidade dos relacionamentos no mercado”. Nesta definição são 

focadas as actividades internas directamente relacionadas com a percepção de qualidade 

nos relacionamentos externos. Na visão de Ballantyne (2000:43) o marketing interno é a 

estratégia em acção “para desenvolver relacionamentos entre funcionários ao longo das fronteiras 

organizacionais internas”, desafiando qualquer actividade interna que necessita de ser 

mudada. O objectivo desta actividade, para o autor, é melhorar a qualidade dos 

relacionamentos externos de marketing. 

Também, Bell et al. (2004:113) assumem uma perspectiva relacional ao considerarem o 

marketing interno como um “processo de iniciar, manter e desenvolver relacionamentos entre 

funcionários, gestores e a organização, com o propósito de criar valor superior para o cliente”. O 

desenvolvimento de redes de relacionamentos dentro da organização é, segundo os 

autores, uma condição fundamental para o sucesso do estabelecimento de 

relacionamentos organização/cliente externo. Tendo como objectivo motivar os 

funcionários para maiores níveis de orientação para o mercado, o marketing interno 

relacional tem uma relevância particular quando as atitudes e comportamentos dos 

funcionários podem ter um impacto significativo nas percepções de valor (fornecido 

pela organização) do cliente. Os autores referem que o marketing interno relacional foca 

os relacionamentos existentes dentro das organizações, que podem ser: verticais (por ex: 

relacionamentos entre funcionários e gestores, entre funcionários e supervisores e entre 

funcionários e a organização), e laterais (por ex: relacionamentos entre funcionários e 

membros da equipa e entre funcionários e colegas de trabalho). 

Tendo em consideração que o marketing interno ocorre num ambiente organizacional, é 

necessário reconhecer a natureza das interacções e inter-relacionamentos 

organizacionais (Gilmore, 2000). Na opinião do autor, a gestão das interacções 

necessita de técnicas de marketing interno. O sucesso da gestão dessas interacções 

pessoais complexas através do marketing interno vai depender da forma como se 

consegue que as pessoas fiquem envolvidas em relacionamentos interactivos de duas 

vias, e do desenvolvimento de interacções entre as pessoas e os vários sistemas e 

tecnologias (Gilmore, 2000). As componentes do marketing interno, segundo o autor, 

podem ser visualizadas na Figura 2.1.17. 

 100 



Figura 2.1.17: Componentes do marketing interno 

 
Fonte: Adaptado de Gilmore (2000:84) 
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Assim, o autor refere que, para implementar com sucesso e suster o marketing interno, a 

gestão deve ter ou desenvolver competências apropriadas (por exemplo, criação de 

conhecimento, aprendizagem pela experiência, comunicação e julgamento). O 

desenvolvimento de competências, para o marketing interno e para a gestão de redes de 

interacções estruturadas, é feito através da integração e uso proactivo de redes (ou 

actividades interactivas de um grupo de indivíduos que contribuem para a organização) 

e da construção de relacionamentos. Neste sentido, o marketing interno entendido como 

rede é fundamentado em actividades orientadas para as pessoas, sendo “informal, 

frequentemente discreto, interactivo, permutável, integrado, habitual, reactivo, individualista e 

altamente focalizado no gestor individual” (Gilmore, 2000:89). 

Na discussão sobre o marketing interno, Cahill (1995) associa-o ao conceito da 

“organização que aprende” (learning organization). Neste âmbito, a aplicação do 

conceito de “organização que aprende” como ferramenta pode ser incorporada na 

implementação do marketing interno pois, segundo o autor, “um passo necessário para o 

bom desempenho do marketing interno é a metamorfose para uma organização que aprende” 

(Cahill, 1995:48). Um conceito de marketing interno mais abrangente requer que seja 

adoptada uma perspectiva de processo ou de meta-estrutura, através da aprendizagem, 

num sistema de comunicação interactivo conscientemente criado, ou seja, um sistema 

social que não se preocupa apenas com transacções económicas (Varey, 1999). 

Para Ballantyne (2000), o denominador comum das perspectivas de marketing interno é 

a renovação do conhecimento, através da: 1) Geração de conhecimento (criação e 

descoberta de novo conhecimento para utilização por parte das organizações); e 2) 
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Circulação de conhecimento (difusão do conhecimento para todos que possam 

beneficiar).  

Em forma de síntese, no Anexo 2.1.3 apresenta-se um quadro resumo, elaborado a partir 

de Gounaris (2006), com um conjunto de estudos anteriores sobre o marketing interno, 

os pontos-chave das abordagens e o tipo de estudo em causa. Por último, algumas 

barreiras e críticas ao marketing interno podem ser apontadas, como se verá a seguir. 

2.1.2.6 Barreiras e Críticas ao Marketing Interno 

A partir  das perspectivas de marketing interno mais recentes pode ser deduzido que 

este conceito é uma ferramenta para melhorar as interacções e relacionamentos 

interorganizacionais necessários para implementar mudanças. Estas novas abordagens 

teóricas influenciam e contribuem para a importância que o marketing interno detém na 

prática; contudo, ainda não se conseguiu uma implementação do marketing interno, 

orientada para a acção, holística e abrangendo toda a organização (Gilmore, 2000). 

Neste contexto, uma série de barreiras podem ser apontadas ao desenvolvimento e 

sustentação de um marketing interno efectivo (Gilmore, 2000), bem como determinadas 

críticas que podem ser enunciadas. 

 Barreiras ao Marketing Interno 

A resistência à mudança, o conflito inter e intrafuncional, e a falta de responsabilidade 

individual constituem algumas das barreiras ao marketing interno (Gilmore, 2000). 

- Resistência à mudança 

A resistência à mudança acontece em vários estágios da vida organizacional, 

provocando múltiplos problemas (Gilmore, 2000). Nesse sentido, o autor enumera os 

vários factores que provocam a resistência à mudança, como sejam: a relutância dos 

gestores e dos funcionários em considerarem novas ideias, o medo dos gestores de 

perderem poder, o medo do desconhecido, a perda da segurança no trabalho ou a falta 

de oportunidades de promoção. 

Por outro lado, as mudanças criam níveis de incerteza, especialmente quando gestores 

individuais têm que aceitar responsabilidades para a tomada de decisão não familiar. 

Acresce, ainda, que esta resistência é muitas vezes exacerbada ao nível dos funcionários 

de contacto e aos seus supervisores, especialmente quando estes percebem que a gestão 

da organização está tão dissociada da actividade funcional e do fornecimento 

 102 



operacional para entender os problemas que requerem atenção. Podem ser consideradas, 

igualmente, a existência de barreiras à mudança quando um determinado nível 

hierárquico tenta controlar o grau de poder e responsabilidade assumidos por outro nível 

de gestão (Gilmore, 2000). 

- Conflito interfuncional 

Neste âmbito, Gilmore (2000) considera que a gestão pode não estar consciente dos 

problemas e questões que restringem a cooperação e integração interna na organização. 

Nesse caso, o conflito interfuncional pode ocorrer, quando uma ou mais funções na 

organização não reconhecem que outras funções têm diferentes prioridades e percepções 

diferentes acerca das questões. Organizações estruturadas funcionalmente podem 

“trabalhar contra elas próprias” (resultando em desempenhos ineficientes), se os 

relacionamentos funcionais internos não são geridos de forma efectiva. 

- Conflito intrafuncional 

Este tipo de conflito surge, segundo Gilmore (2000), quando objectivos organizacionais 

e departamentais são diferentes dos objectivos individuais e pessoais dos funcionários. 

Os funcionários detêm diversos objectivos, desejos e ambições, os quais terão um 

impacto na sua atitude global e comportamento no seu ambiente de trabalho. No caso 

das oportunidades de progressão serem limitadas para o número de funcionários 

existentes, pode ser criado um ambiente tão competitivo que conduza a práticas 

dissimuladas (por exemplo, evitar a interacção para não partilhar ideias, planos e 

iniciativas com os colegas) e a fluxos de comunicação restritivos. 

- Falta de responsabilidade individual 

Nesta última barreira, Gilmore (2000) considera que a falta de responsabilidade se 

manifesta quando os funcionários ou gestores têm que tomar decisões que não desejam 

tomar. Neste caso, o desafio para a organização é descobrir pessoas que, de forma 

activa, implementem os planos, os quais deverão saber como comunicar em todos os 

níveis, com os seus pares, supervisores e subordinados; logo, necessitam de ter uma 

compreensão clara onde se encaixam nos processos organizacionais e uma identificação 

dos seus deveres e responsabilidades. O autor realça a necessidade de competências 

específicas para que o marketing interno possa integrar os objectivos organizacionais, 

implicando, necessariamente, o empowernment dos funcionários.  
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A receptividade à mudança é um atributo fundamental para que a organização ultrapasse 

com sucesso, estas barreiras à mudança e implemente estratégias de marketing interno. 

A vontade e capacidade dos gestores se adaptarem e mudarem torna-se num pré-

requisito para o uso efectivo do marketing interno. 

Para além das barreiras enunciadas, podem ser referidos alguns problemas e críticas 

associados às conceptualizações e operacionalizações do marketing interno. 

 Críticas ao Marketing Interno 

Existem algumas críticas e limitações a serem colocadas relativamente ao conceito de 

marketing interno, sendo aqui exposto alguns problemas apontados na literatura sobre 

esta temática, ao nível das suas diferentes concepções e das dificuldades na sua 

implementação. 

 Conceptualização 

Um dos problemas fundamentais relaciona-se com a inexistência de uma definição 

unificada do conceito, o que não só conduz a confusão na sua implementação e 

utilização prática, como também cria, a nível conceptual, contradições relativamente ao 

seu domínio preciso e respectivas fronteiras (Theopold e Schacherer, 2002). Trata-se de 

um conceito bastante ambíguo, com muitos significados (Flipo, 2000). Diversas 

dificuldades na aplicação das ideias base subjacentes ao surgimento do conceito podem 

ser apontadas, especificamente no que concerne ao entendimento: 

- Da organização como um mercado 

As ideias principais que conduziram à proliferação dos trabalhos sobre o marketing 

interno são, fundamentalmente, sólidas (Varey, 2000). Contudo, ao se basearem numa 

concepção de marketing tradicional (em vez de uma abordagem orientada para o 

marketing), as interpretações do conceito de marketing interno têm sido demasiado 

orientadas para o produto (Varey, 2000).  

Muita da literatura sobre este conceito tem seguido a abordagem convencional que 

considera o marketing a partir de um ponto de vista microeconómico (Foreman, 2000). 

Nesse cenário, muitos dos trabalhos efectuados pressupõem que a organização é um 

mercado e que os funcionários são clientes internos. A autora adverte que a ciência do 

marketing baseada no paradigma microeconómico tem sido questionada como não 

constituindo o background apropriado para uma teoria de marketing geral. Parece, 
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então, não ser apropriado compreender o marketing como troca a partir dessa fundação 

ou paradigma (Arndt, 1983 in Foreman e Money, 1995). 

- Dos funcionários como clientes no mercado interno 

Na literatura de marketing e comportamento organizacional, o conceito de cliente 

interno está bem estabelecido, existindo um considerável suporte a esta ideia (Foreman, 

2000). No entanto, existem uma série de problemas subjacentes à conceptualização do 

marketing interno como uma filosofia de tratamento dos funcionários como clientes 

(Rafiq e Ahmed, 1993).  

Esta visão é problemática quando se considera o conceito de soberania do cliente 

(externo). Ou seja, ao se considerar os funcionários como o primeiro mercado ao qual a 

organização deve atender, isso vai implicar considerá-lo como sua prioridade, o que 

contradiz directamente o princípio fundamental do marketing. Por conseguinte, levanta-

se a questão sobre se as necessidades dos clientes externos terão (ou não) a primazia 

sobre as dos funcionários. A literatura académica não fornece uma resposta clara a esta 

questão (Theopold e Schacherer, 2002). 

O marketing interno pretende, como objectivo último, corresponder e satisfazer as 

necessidades dos funcionários no seu papel como clientes (Mudie, 2003). Contudo, na 

opinião do autor, falha em dois aspectos: em primeiro lugar, ao definir o seu mercado 

alvo como sendo, simplesmente, os funcionários; em segundo lugar, ao não reconhecer 

as realidades da vida organizacional, no sentido de entendê-la como um ambiente sem 

problemas (“ambiente sem germes” ou “o lado negro da vida organizacional”, nas 

palavras do autor). O autor refere que as interacções com os funcionários são, por 

natureza, diferentes das transacções estabelecidas com os clientes externos, logo não 

considera ser apropriado a utilização do termo cliente interno. 

- Dos empregos como produtos 

A ideia de considerar os empregos como produtos pode, também, ser criticada visto 

que, ao contrário das situações de marketing externo, o produto que é “vendido” aos 

funcionários pode não ser desejado por eles, ou até, possuir utilidade negativa (Rafiq e 

Ahmed, 1993). De facto, no ambiente interno, os produtos já existem, não sendo criados 

com base nas necessidades dos funcionários (mas antes nas da organização); logo, 

provavelmente, os funcionários não terão escolha sobre os produtos que deverão 

seleccionar, podendo ser forçados a aceitar produtos que não desejam, devido à natureza 
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contratual do emprego. Portanto, em ambientes organizacionais, os funcionários não 

dispõem de alternativas aos produtos oferecidos (apenas uma política é oferecida), 

devendo escolher aceitarem os produtos ou, então, serão forçados a isso, sob ameaças 

de acções disciplinares ou demissão (Rafiq e Ahmed, 1993). 

Estas dificuldades conduziram à criação de contradições ao nível conceptual 

relativamente à definição do seu domínio preciso, bem como à existência de confusão 

sobre a implementação prática do marketing interno (Ahmed e Rafiq, 1995). 

 Implementação 

A literatura sobre o marketing interno tem vindo a sofrer uma mudança de foco: sobre o 

que é este conceito para como praticá-lo (Varey, 1996 in Papasolomou-Doukakis, 

2003). Ou seja, da definição da natureza do conceito, o discurso académico tem vindo a 

alternar-se para a descoberta de formas práticas de implementação do marketing interno. 

Por conseguinte, abordar a questão da implementação do marketing interno é um dos 

aspectos mais relevantes. São usados diferentes tipos de actividades de marketing 

interno e existem diversas abordagens de implementação (Papasolomou-Doukakis, 

2003). Tendo em consideração a inexistência de uma única definição unificada, as 

pesquisas sobre a sua implementação têm sido limitadas (Varey, 1995; Gounaris, 2006). 

Por outro lado, a existência de diferentes abordagens de implementação poderá dever-

se, também, à inexistência de ferramentas de planeamento nessa implementação, e à 

quantidade reduzida de modelos sobre como o marketing interno deveria ser 

implementado (Papasolomou-Doukakis, 2003). 

O marketing interno é uma área emergente no campo da implementação estratégica, 

constatando-se um crescimento rápido da literatura sobre esta temática (Ahmed e Rafiq, 

1995; Ahmed e Rafiq, 2003). Apesar desse crescimento, ainda são reduzidas as 

organizações que, de facto, aplicam o conceito na prática (Ahmed e Rafiq, 1995), 

levando a supor que o conceito ainda não atingiu o reconhecimento devido, por parte 

dos gestores (Ahmed e Rafiq, 2002). No caso das evidências que mostram ter 

implementado o conceito, verifica-se que nem sempre essa implementação é feita de 

forma correcta (Papasolomou-Doukakis, 2003), abrangendo, por vezes, apenas 

departamentos, grupos ou funções específicas dentro da organização (Foreman e 

Money, 1995; Pitt et al., 1999). 
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Tomando como exemplo os trabalhos publicados em alguns jornais de marketing (por 

ex: Journal of marketing, Journal of Marketing Research e Journal of Consumer 

Research), verifica-se que os estudos têm sido escassos (Foreman e Money, 1995; Pitt 

et al., 1999). Portanto, parece que, mais até do que na própria área de marketing, uma 

maior atenção tem sido concedida ao conceito por escolas exteriores a esta disciplina 

(gestão de recursos humanos e gestão de operações, por exemplo), talvez porque o 

marketing, no seu papel de fronteira, é mais focalizado no exterior (Pitt et al., 1999).  

Na presente investigação, o marketing interno é conceptualizado como uma filosofia 

de gestão consubstanciada na valorização dos recursos humanos da organização. 

Através dessa filosofia estimula-se a motivação, mobilização e gestão dos membros 

organizacionais no sentido de disseminar valores orientados para a satisfação dos 

clientes (internos e externos), e facilitar a implementação de mudanças organizacionais. 

Nesta pesquisa, a implementação do marketing interno é operacionalizada a partir do 

conceito de orientação para o mercado interno, o qual envolve a geração e 

disseminação de informação acerca das necessidades e desejos dos funcionários e o 

desenho e implementação de respostas apropriadas a essas necessidades e desejos, em 

consonância com a perpectiva assumida por Lings e Greenley (2005a). 

Nesta sub-secção realizou-se uma breve revisão da literatura sobre os principais 

aspectos associados ao conceito do marketing aplicado no ambiente interno, 

constatando-se a diversidade de abordagens conceptuais existentes, a abrangência desta 

temática, alguns dos modelos e escalas propostas, as perspectivas mais recentes e as 

barreiras/críticas sobre o marketing interno. Esta análise foi efectuada, 

fundamentalmente, considerando os estudos existentes no âmbito empresarial.  

Tendo em consideração que, nesta dissertação, o foco do estudo vai ser aplicado às 

organizações do sector público, a secção 2.1 não poderia deixar de ser terminada sem 

antes se fazer uma análise específica a este sector relativamente à forma como as 

organizações adoptam o marketing. Assim, seguidamente, efectua-se a revisão da 

literatura efectuada sobre a implementação do conceito de marketing (no ambiente 

interno e externo) no contexto do sector público. 
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2.1.3 O MARKETING NO SECTOR PÚBLICO  

O estudo sobre o conceito de marketing, e consequente orientação para o mercado (quer 

no ambiente externo quer no interno) desenvolveu-se, principalmente, no âmbito 

privado ou empresarial. A revisão desta temática nesse contexto foi efectuada até aqui. 

A próxima etapa consiste em analisar a literatura sobre a transição e ampliação destes 

conceitos para o caso específico das organizações do sector público, sendo esse o 

objectivo desta sub-secção. 

2.1.3.1 Ampliação do Conceito de Marketing  

Na literatura, o tema do marketing do sector público (ou marketing público) tem sido 

interpretado num contexto mais geral, normalmente denominado de “Marketing Público 

e Não Lucrativo” (Chias, 1995). Logo, abordar o conceito de marketing e sua 

implementação (ou seja, a orientação para o mercado), no contexto público, implica 

retomar a evolução do conceito. 

A ideia de aplicar a filosofia conhecida como conceito de marketing a outros sectores 

(que não o sector lucrativo) surgiu, no contexto americano, há mais de 30 anos. Foi 

advogada, primeiramente, por Kotler e Levy (1969) no seu artigo publicado no Journal 

of Marketing, “Broadening the concept of marketing”. Neste artigo, os autores 

propuseram a ampliação do conceito de forma a incluir qualquer organização que tenha 

um produto (ou serviço) e clientes. Desde então, foram utilizadas, pelo sector não 

empresarial, diversas tácticas de marketing, com o objectivo de atrair recursos 

financeiros e humanos. Todavia, a assimilação dos princípios de marketing não foi 

efectuada sem controvérsia. A utilização dos princípios de marketing, por parte das 

organizações que operam em sectores não empresariais, tem sido objecto de muito 

debate (Luck, 1969; Foxall, 1989; Howe, 1990), e apesar de se ter tornado geralmente 

aceite (Hunt, 1976), existem uma série de argumentos contra a ampliação do conceito 

de marketing.  

Ao advertir sobre os perigos de aplicar o marketing a campos distintos dos sujeitos às 

leis de mercado, diversos autores recusaram a ampliação dos limites do marketing 

(Luck, 1969; Arndt, 1978; Foxall, 1989; Howe, 1990). Ainda que admitindo que 

determinadas técnicas de marketing pudessem ser utilizadas em âmbitos não 
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empresariais, não consideravam o resto da ciência “genericamente aplicável” (Howe, 

1990:19). 

Na opinião de Luck (1969), a definição de marketing proposta por Kotler e Levy (1969) 

é demasiado vasta, ultrapassando as actividades relacionadas especificamente com 

trocas de mercado e transacções comerciais. Para o autor, o campo de aplicação do 

marketing limita-se àqueles processos ou actividades cujo resultado óptimo é uma 

transacção de mercado. Neste contexto, a semelhança de certas acções esporádicas com 

o marketing, no âmbito não empresarial, não supõe a aplicação do conceito de 

marketing. Arndt (1978) também recusa a ampliação do conceito de marketing, 

referindo que o conceito não deveria incorporar as trocas realizadas para a satisfação de 

necessidades não económicas. 

Apesar de existirem visões opostas, um conjunto de estudos foi crucial para a 

legitimação da ampliação do conceito de marketing a outros campos, e para a sua 

configuração actual. O trabalho de Bagozzi (1975) contribuiu, de forma fundamental, 

para a ampliação do conceito de marketing. O núcleo de todas as actividades de 

marketing está, implicitamente, baseado no conceito de troca (Kotler e Levy, 1969; 

Bagozzi, 1975; Hunt, 1976). Logo, a troca (qualquer que seja a sua natureza) pode ser 

objecto de estudo do marketing (Bagozzi, 1975).  

Contudo, o paradigma da troca foi objecto de críticas, com base na falta de claridade da 

definição deste conceito (Robin, 1978 in Cervera, 1998), bem como da visão de que 

“nem todas as trocas são trocas de marketing” (Arndt, 1978:101). Bagozzi (1975) argumenta 

que a motivação subjacente à troca poderá não ser sempre económica, mas sim 

orientada por benefícios psicológicos e sociais, tendo identificado três tipos de trocas: a 

troca restrita, a troca generalizada e a troca complexa em cadeia (relacionamentos 

mútuos entre pelo menos três partes). Nesse sentido, o autor define o marketing social 

como sendo um subconjunto do conceito de marketing genérico que lida com a criação 

e resolução de trocas em relacionamentos sociais (distintos dos relacionamentos 

económicos). 

Apesar da ausência de uma estrutura formal relativamente à teoria da troca e do 

desenvolvimento de paradigmas alternativos (Munuera, 1992 in Cervera, 1998), a ideia 

de que o marketing abarca as actividades relacionadas com a troca foi, 

maioritariamente, aceite (Cervera, 1998), sendo a ampliação do conceito de marketing a 
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outros campos considerada inquestionável (Hunt, 1976). A extensão do conceito de 

troca (no sentido de cobrir trocas complexas em cadeia) permitiu que o conceito de 

marketing pudesse ser aplicado a muitas situações nas quais estavam envolvidos 

produtos/serviços tangíveis e intangíveis (Dann et al., 2001). Tal ampliação verifica-se 

para um número crescente de fenómenos e aplicações (Cervera, 1998), ao nível das 

organizações não lucrativas e, dentro destas, no âmbito do sector público.  

A aplicação do conceito de marketing no sector público, ainda é, para alguns autores, 

questionável ou considerada periférica (Walsh, 1994). O marketing no contexto público 

foi abordado, durante alguns anos, pela própria ciência do marketing, de forma 

marginal20 (Cervera, 1998), sendo secundário relativamente às decisões políticas 

tomadas nos interesses de um domínio público mais vasto. Isto porque o marketing no 

sector público ainda está na sua infância e porque o marketing não se desenvolveu de 

um modo que é específico ao contexto público (Walsh, 1994). 

Nas instituições públicas, o marketing é especialmente difícil por tratar-se de um campo 

que dispõe de aplicações muito diversas e de uma literatura dispersa por múltiplas 

disciplinas (Mokwa, 1981 in Cervera, 1998). Não obstante, tal expansão é normalmente 

aceite, existindo muitos autores21 que suportam a aplicação do marketing no sector 

público, e numerosos trabalhos que lidam com diversas aplicações do marketing neste 

campo (Hunt, 1976; Cervera, 1998; Cervera et al., 2001). Na opinião de Walsh 

(1994:63), o “marketing, como conceito e como metáfora, tem atraído uma atenção crescente por 

parte dos políticos e gestores públicos”. 

Em termos académicos, a integração do marketing a este sector é visível no 

desenvolvimento de trabalhos sobre aspectos de políticas públicas em revistas de 

marketing (ex: Journal of Marketing, Journal of Advertising, Journal of Consumer 

Research), bem como as investigações de marketing em publicações da área da 

                                                 
20  Nesse sentido, o marketing parece ter descuidado as suas responsabilidades relativamente a 

determinados campos de actividade humana, não os integrando adequadamente no seu corpo de 
conhecimentos (Bartels, 1983), como o caso do marketing público ou marketing do sector público.  

21   Dann et al. (2001) cita os seguintes: O’Faircheallaigh, C. e Graham P. (1991), Service Delivery and 
Public Sector Marketing, Sydney: McMillan.; Graham, P. (1994), Marketing in the Australian Public 
Sector: Classification of the Use of Marketing Positions, Unpublished thesis, James Cook University; 
Crompton, J.L. e Lamb, C.W. (1986), Marketing Government and Social Services, Canada: John 
Wiley & Sons; Ryan, B., (1990), “Corporate Management, Effectiveness and Public Sector 
Marketing”, Australian Journal of Public Administration, October; Claxton, J.D., Kinnear, T.C., e 
Brent Richie, J.R., (1978), “Should government programs have marketing managers?”, University of 
Michigan Business Review, 10(16). 
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Administração Pública, por exemplo, no International Journal of Public Sector 

Management, Public Administration e Public Administration Review (Cervera, 1998).  

Em Portugal, os processos de modernização em curso implicam, necessariamente, a 

existência de capacidades de implementação das técnicas de marketing, considerando as 

realidades específicas a ter em conta (Lindon et al., 1999). Nas palavras dos autores, “o 

marketing em Portugal pode ainda não ter a fluidez desejável, nem o enquadramento teórico que 

merece, mas pode constatar-se que está em construção e que existem provas dadas de boas práticas 

de marketing em vários organismos públicos” (Lindon et al., 1999:578). Todavia, no âmbito 

do sector público local, a atenção prestada à aplicação do marketing tem sido, 

historicamente, escassa (Cervera, 1998), apesar de ser ao nível local (no qual as 

decisões da Administração pública se referem a bens e serviços que afectam 

directamente os cidadãos), que a utilização das ferramentas de marketing pode ser 

considerada como mais endémica (Stearns et al., 1979 in Cervera, 1998). 

Antes de se abordar o marketing aplicado ao sector público, é importante situar este 

sector relativamente aos restantes sectores da economia, com base num foco de 

marketing.  

2.1.3.2 A Administração Pública como Âmbito de Aplicação de Marketing 

Procurando entender a realidade, vasta e complexa, da Administração pública, pode-se 

utilizar dois sentidos em termos da sua conceptualização: o sentido orgânico, 

correspondendo a um “sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado e de outras entidades 

públicas que visam a satisfação regular e contínua das necessidades colectivas”; e o sentido 

material, sendo “a própria actividade desenvolvida por aqueles órgãos, serviços e agentes” 

(DGAEP, 2008). 

Em termos de estrutura, e tomando como base o sentido orgânico, distingue-se, na 

Administração pública portuguesa, os seguintes grandes grupos de entidades (DGAEP, 

2008): 1) Administração directa do Estado: integra todos os órgãos, serviços e agentes 

integrados na pessoa colectiva Estado que, de modo directo e imediato e sob 

dependência hierárquica do Governo, desenvolvem uma actividade tendente à satisfação 

das necessidades colectivas; 2) Administração indirecta do Estado: agrega as entidades 

públicas, distintas da pessoa colectiva “Estado”, dotadas de personalidade jurídica e 

autonomia administrativa e financeira que desenvolvem uma actividade administrativa 

que prossegue fins próprios do Estado; e 3) Administração autónoma: trata-se de 
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entidades que prosseguem interesses próprios das pessoas que as constituem e que 

definem autonomamente e com independência a sua orientação e actividade. No Quadro 

2.1.5 pode visualizar-se uma maior desagregação desta tipologia. 

Quadro 2.1.5:  
Estrutura da Administração pública portuguesa 

Tipologia Definição/Exemplos 
Administração Directa do Estado 

 
Têm competência em todo o território nacional 
EX: Direcções-Gerais organizadas em Ministérios 

Estado: 
   Serviços Centrais 
   

 Serviços periféricos Têm uma competência territorialmente limitada 
EX: Direcções Regionais, Administrações Regionais de Saúde ou os 
Governos Civis 

Administração Indirecta do Estado 
Serviços personalizados Pessoas colectivas de natureza institucional dotadas de personalidade 

jurídica, criadas pelo poder público para, com independência em relação 
à pessoa colectiva Estado, prosseguirem determinadas funções próprias 
deste 
EX: Instituto Nacional de Estatística; Instituto de Emprego e Formação 
Profissional 

Fundos personalizados Pessoas colectivas de direito público, instituídas por acto do poder 
público, com natureza patrimonial 
EX: Serviços Sociais das forças de segurança 

Entidades públicas 
empresariais 

Pessoas colectivas de natureza empresarial, com fim lucrativo, que visam 
a prestação de bens ou serviços de interesse público, nas quais o Estado 
ou outras entidades públicas estaduais detêm a totalidade do capital 
EX: Hospitais públicos empresarializados 

Administração Autónoma 
Administração Regional 
(autónoma) 

Tem a mesma matriz organizacional da Administração directa do Estado 
e da Administração indirecta do Estado. Por isso, também na 
Administração Regional (autónoma) é possível distinguir a 
Administração directa (com serviços centrais e periféricos) e a 
Administração indirecta (com Serviços personalizados, Fundos 
personalizados e Entidades públicas empresariais 

Administração Local 
(autónoma) 

Obedece, também, ao mesmo modelo: serviços de Administração directa 
(centrais e periféricos) e indirecta (entidades públicas empresariais). A 
Administração Local (autónoma) é constituída pelas autarquias locais 
(pessoas colectivas de base territorial, dotadas de órgãos representativos 
próprios que visam a prossecução de interesses próprios das respectivas 
populações). 

Associações públicas Pessoas colectivas de natureza associativa, criadas pelo poder público 
para assegurar a prossecução dos interesses não lucrativos pertencentes a 
um grupo de pessoas que se organizam para a sua prossecução 
EX: Ordens profissionais e as Câmaras dos Solicitadores, dos 
Despachantes Oficiais e dos Revisores Oficiais de Contas 

Fonte: DGAEP (2008), retirado do site www.dgap.gov.pt em 20/08/2008 

Na presente investigação, o objecto de estudo é a Administração local (autónoma), 

sendo esta constituída pelas autarquias locais. O substrato destas entidades é de natureza 

territorial, sendo definidas como “pessoas colectivas de base territorial, dotadas de órgãos 

representativos próprios que visam a prossecução de interesses próprios das respectivas populações” 
(DGAEP, 2008). 
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Uma série de características específicas da Administração pública local podem ser 

apontadas, face a outros níveis de Administração (Subirats, 1996 in Cervera, 1998:45): 

1) Desempenho de diferentes funções: a Administração local assume, geralmente, as 

políticas de prestação de serviços mais imediatas ao cidadão; 2) Responsabilidade mais 

difusa e dificuldade na tomada de decisões: as responsabilidades assumidas sobre as 

funções a desenvolver pelas autarquias locais estão mais difusas, dada a fragmentação 

de poderes e competências e o grau de dependência de recursos relativamente a outros 

níveis. Isto dificulta também o processo de tomada de decisões; 3) As características 

dos serviços prestados: os serviços prestados pela Administração local tendem a ter um 

carácter directo, estar localizados territorialmente, ser muito divisíveis e experimentar 

grandes variações na procura; 4) A relação com os administrados: o forte nível de 

relação directa que se produz nos serviços da Administração local, entre o prestador do 

serviço e o utilizador, leva a uma actuação segundo a lógica do serviço, do território ou 

do cliente que se serve, a qual poderia fornecer uma base mais adequada para o 

desenvolvimento de uma orientação para o mercado; e 5) Maiores dificuldades na 

avaliação da gestão local: as características próprias dos serviços prestados e as relações 

que se estabelecem dificultam mais a avaliação de resultados. 

Para além desta classificação, em termos de estrutura da Administração pública 

portuguesa, é relevante estabelecer conceptualizações que não estejam sujeitas à 

variabilidade das diversas legislações nacionais e que facilitem a análise e 

desenvolvimento conceptual e metodológico do marketing (Cervera, 1998). Procura-se, 

então, classificar as organizações seguindo uma abordagem de marketing. 

- O sector público numa perspectiva de marketing  

De um ponto de vista de marketing, várias foram as tentativas para classificação do 

sector público; porém, identificar os seus limites e medir as suas componentes 

apresentam algumas dificuldades (Cervera, 1998). Numa perspectiva económica, e 

segundo a acepção de Kotler (1990 citado por Cervera, 1998), podem ser distinguidos 

três principais sectores da economia: as organizações privadas com fins lucrativos, as 

organizações públicas e as organizações sem fins lucrativos. Mediante esta 

classificação, as organizações públicas estariam claramente diferenciadas das 

organizações sem fins lucrativos (Cervera, 1998). Outros autores apresentam 

classificações diferentes. Por exemplo, Lovelock e Weinberg (1990) distinguem entre as 

organizações empresariais e as não empresariais (non business), considerando, nestas 
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últimas, as organizações não lucrativas e as organizações públicas. Assim, estes autores, 

abordam, de forma conjunta, o marketing público e o marketing não lucrativo, 

englobando ambos no conceito de marketing não empresarial (nonbusiness marketing). 

Antes de serem abordadas as características específicas ao nível do marketing, é 

importante realizar uma distinção, em termos de características gerais, entre as 

organizações sem fins lucrativos e as organizações com fins lucrativas, bem como entre 

as organizações não lucrativas e as organizações públicas. 

As diferenças entre organizações com e sem fins lucrativos têm sido equacionadas por 

diversos autores. Existem várias tipologias para classificar as organizações, atendendo a 

diversos critérios (por exemplo, em função da origem e controlo do financiamento, do 

tipo de público com quem se realizam as transacções, e do tipo de actividade). Na 

opinião de Cervera (1998), a terminologia não lucrativa (nonprofit) deverá entender-se 

como aplicada à organização e, logo, não necessariamente à indústria ou sector a que 

esta pertence. Portanto, as organizações não lucrativas têm, com frequência, diversas 

divisões que as situam, simultaneamente, em vários sectores de qualquer tipologia 

(Kotler e Andreasen, 1987 citados por Cervera, 1998). Por exemplo, Foxall (1989) 

efectuou a seguinte distinção entre as organizações lucrativas e não lucrativas, 

atendendo ao fim que prosseguem e à sua propriedade e controlo (Figura 2.1.18). 

Figura 2.1.18: Organizações lucrativas e não lucrativas 

C
om

 fi
ns

 
lu

cr
at

iv
os

 
Se

m
 fi

ns
 

lu
cr

at
iv

os
 

Privado Público 

Se
gu

nd
o 

o 
fim

 d
a 

or
ga

ni
za

çã
o 

Empresas  
privadas 

Organizações  
privadas sem fins 
lucrativos 

Indústrias públicas 
com fins lucrativos 

Organizações  
públicas 

Segundo a propriedade e controlo da organização 

 
Fonte: Adaptado de Foxall (1989:14) 

Esta distinção permite situar o sector público com fins lucrativos e não lucrativos, bem 

como as organizações de propriedade e controlo público com fim não lucrativo 

(Cervera, 1998).  

 114 



Em termos de características que permitem diferenciar as organizações, Lovelock e 

Weinberg (1984), apontaram as seguintes características diferenciadoras das 

organizações não empresariais (públicas e não lucrativas), face às entidades 

empresariais: 1) A natureza dos seus produtos (serviços e comportamentos sociais); 2) 

O predomínio de objectivos não financeiros; 3) A maior dificuldade em desenvolver 

medidas de avaliação do desempenho; 4) A necessidade de atrair recursos por meios 

diferentes da venda de produtos; 5) A existência de múltiplos públicos, e não apenas os 

clientes imediatos; 6) A tensão entre a missão a longo prazo da organização e a 

satisfação, a curto prazo, dos seus clientes; 7) A tensão entre os diferentes membros da 

organização; 8) Uma maior atracção da atenção e escrutínio do público e a existência de 

pressões alheias ao mercado; e 9) A capacidade de atrair recursos e mão-de-obra barata 

ou gratuita. Já Lamb (1987) refere, como factores diferenciadores, os objectivos (mais 

numerosos e diversos nas organizações sem fins lucrativos), o preço (que não é definido 

como no sector lucrativo), a avaliação de desempenho (que é extremamente complexa e 

difícil devido à não orientação para o lucro), e os mercados-alvo a servir. 

De um ponto de vista de marketing, existem diversas características específicas às 

organizações não lucrativas, sendo estas utilizadas, também, para defini-las como tal 

(Cervera, 1998). Neste contexto, Bloom e Novelli (1981 in Cervera, 1998) foram dos 

primeiros autores a estabelecer diferenças entre os sectores lucrativo e não lucrativo. Os 

autores identificaram os seguintes problemas que o sector não lucrativo enfrenta ao 

nível do marketing: 1) A análise de mercado: menos dados disponíveis, mais 

dificuldade em obter medidas de variáveis importantes; 2) A segmentação dos 

mercados: existência de conflito de valor, dado que a segmentação pode ser vista como 

discriminação; 3) A estratégia de produto: produtos menos tangíveis, logo mais 

dificuldade no posicionamento e desenvolvimento de produtos; 4) O preço: dificuldade 

em medir os preços e menor controlo sobre custos associados aos clientes; 5) A 

distribuição: mais dificuldade em utilizar e controlar intermediários; 6) A comunicação: 

fundos publicitários limitados e mensagens fortemente informativas; 7) O planeamento: 

dificuldades com uma cultura não orientada para o planeamento e falta de informação 

acerca dos concorrentes; e 8) A avaliação: dificuldades na definição de medidas de 

eficiência. 
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O marketing nas organizações com fins lucrativos, por oposição às que não preconizam 

o lucro como objectivo último, reside, de acordo com Lazer e Culley (1983 in Cervera, 

1998), nas metas, transacções e resultados (Quadro 2.1.6). 

Quadro 2.1.6: 
A gestão de marketing em organizações com fins lucrativos e sem fins lucrativos 

Tipo de 
organização 

Metas Transacções Resultados 

Organizações 
com fins 

lucrativos 

Benefícios; quota de 
mercado, imagem, 
ROI, vendas 

Transacção de 
dinheiro e bens, 
serviços, direitos e 
ideias 

Melhoria económica 
dos proprietários, 
gestores, empregados 
e empresa 

Organizações 
sem fins 

lucrativos 

Sociais, culturais, 
educacionais, … 
qualidade de vida 

Transacção de 
dinheiro por 
altruísmo, 
participação, ajuda a 
uma boa causa 

Melhoria do bem-
estar da sociedade e 
dos cidadãos 

Fonte: Lazer e Culler (1983 in Cervera, 1998:78) 

Sendo cada vez mais permeável a fronteira entre os sectores tradicionalmente 

considerados com e sem fim lucrativo (Skloot, 1990), os problemas de mercado (e, 

logo, de marketing), subsistem, também, nas organizações sem fins lucrativos. A 

distinção entre os dois tipos de organizações chega a ser superficial dado que tanto as 

organizações com fins lucrativos como as sem fins lucrativos realizam processos de 

tomada de decisão dirigidos à satisfação dos seus públicos (internos e externos), 

necessitando, para tal, conhecer as suas preferências e os processos de troca (e tudo isto 

num ambiente que exige uma melhor escolha dos fins e meios necessários para se 

atingirem), (Flipo, 1985 in Cervera, 1998). 

Feita uma breve análise sobre as particularidades que permitem distinguir organizações 

orientadas para o lucro daquelas que não apresentam esse fim, é importante, também, 

distinguir entre organizações não lucrativas e organizações públicas. 

Apesar do tratamento conjunto, tendo como base as características comuns, existem 

diferenças fundamentais entre as organizações não lucrativas e as organizações públicas 

(Cervera, 1998). A não existência de um objectivo de lucro é um elemento comum a 

organizações não lucrativas e públicas, não havendo, contudo, a mesma unanimidade 

relativamente a ambas perseguirem um interesse geral (Chias, 1995). De acordo com 

Lovelock e Weinberg (1984) as organizações não lucrativas, comparativamente às 

organizações públicas, encontram-se menos sujeitas a interferências políticas externas e 

possuem uma maior liberdade de escolha geográfica dos seus mercados. Uma outra 
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diferença advém da natureza da responsabilidade do doador (Shapiro, 1973), dado que 

as organizações públicas se financiam através do pagamento obrigatório dos impostos, 

enquanto que as doações a organizações não lucrativas são, geralmente, voluntárias. Por 

outro lado, os dois tipos de organizações têm estruturas organizativas diferentes (Fine, 

1990 in Cervera, 1998) existindo, nas organizações não lucrativas, menos burocracia, 

mais funcionários contratados a tempo parcial, os quais, em geral, estão mais motivados 

por desejos altruístas. 

Tendo em conta a análise global das características, gerais e de marketing, das 

organizações não empresariais estuda-se, de seguida, a aplicação específica do 

marketing ao sector público (e, dentro deste, ao sector público local). 

2.1.3.3 O Marketing Público  

A filosofia base do conceito de marketing reside na satisfação das necessidades dos seus 

públicos-alvo para atingir os próprios objectivos da organização, o que implica alguns 

pressupostos (Lindon et al., 1999): 1) Existem concorrentes, tendo o público-alvo 

alternativas de consumo; 2) A totalidade do público não é abrangida, sendo feita uma 

selecção de alguns elementos deste, para os quais a organização desenvolve estratégias 

específicas; 3) As necessidades e expectativas do público-alvo são conhecidas (ou, pelo 

menos, desenvolvem-se acções nesse sentido); e 4) A sobrevivência é, no mínimo, o 

principal objectivo da organização.  

Ao pensar-se em marketing público, ou o marketing do sector público, os pressupostos 

enunciados perdem algum sentido. Contudo, ele existe e é necessário (Lindon et al., 

1999), tal como se vai constatar pelos argumentos que a seguir se expõem. Assim, é 

importante, antes de mais, definir o marketing público e analisar a evolução do conceito 

de marketing neste sector, bem como explicar algumas das suas particularidades de 

marketing. 

 Do Conceito de Marketing ao Conceito de Marketing Público 

A partir dos anos setenta, surge a ideia de que as técnicas de marketing poderiam ter 

aplicação em muitos dos problemas sociais e de políticas públicas (Ferber, 1970 in 

Cervera, 1998), sendo um facto reconhecido por diversos autores (Lovelock e 

Weinberg, 1990), com base nas diversas ferramentas de marketing utilizadas pelas 

organizações públicas. 
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Contudo, a aplicação do marketing ao sector público tem os seus detractores (Dann et 

al., 2001). Os argumentos a favor da ampliação deste conceito no sector público podem 

ser rebatidos, na opinião de Trustum (1989 in Cervera, 1998: 162), pois “a aplicação de 

uma, ou mesmo todas, as funções de marketing sem a adopção do conceito de marketing não é 

marketing”. Apesar da crescente utilização de ferramentas de marketing específicas no 

ambiente do sector público, existe ainda alguma resistência relativamente à adopção do 

conceito de marketing na sua totalidade em muitas organizações deste sector (Dann et 

al., 2001).  

Como justificações contra a adopção deste conceito no âmbito público, Foxall (1989), 

refere a existência de variáveis que determinam a sua não relevância neste âmbito, 

nomeadamente a ausência de factores externos situacionais, estruturais e contextuais, 

que necessitam de uma aproximação ao marketing, bem como a impossibilidade de 

controlar a eficácia interna devido à ausência de objectivos quantificáveis, mensuráveis 

e alcançáveis. Com base numa revisão dos vários argumentos contrários à aplicação do 

marketing neste contexto, Dann et al. (2001), sumariam as seguintes dificuldades 

associadas:  

- A determinação de quem é o cliente (dificuldade na sua identificação);  

- O facto do sector público ser tradicionalmente centrado na organização, e não no 

cliente; logo uma efectiva introdução do marketing requer mudanças significativas 

na cultura organizacional;  

- O próprio termo marketing tem uma conotação desfavorável, tendo a 

Administração pública uma atitude céptica perante a sua aplicação;  

- A falta de consciência de marketing entre os funcionários do sector público 

(incluindo a falta de treino/educação dos funcionários públicos);  

- A confusão que se faz do marketing como comunicação, e não como um conjunto 

de ferramentas integradas, no qual a orientação para o marketing concorre 

ideologicamente com uma democracia representativa;  

- Os produtos oferecidos são diferentes do sector privado;  

- A actividade de marketing no sector público é, por natureza, operacional e não 

estratégica, em termos da sua direcção;  

- Não é feito o marketing do marketing no sector público; e  

- A questão da escolha (ou seja, existe alguma possibilidade de escolha para os 

consumidores dos serviços públicos?). 
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O conceito de marketing, no contexto público, é interpretado, pelas organizações 

públicas, de diversas formas, que reflectem, de forma paralela, a evolução que esta 

filosofia foi tendo ao longo do tempo, no âmbito privado. Por conseguinte, existe um 

contínuo que vai desde a primazia dos interesses do público, dentro de um quadro do 

sector público tradicional, até à sua consideração como integrante de uma estratégia 

fundamental de mudança das bases sobre as quais os serviços públicos são concebidos e 

fornecidos (Cervera, 1998).  

No estudo sobre a aplicação da gestão de marketing à Administração pública, Hermel e 

Rogmani (1990 in Cervera, 1998) identificaram, três grandes etapas, em termos da sua 

evolução. Segundo os autores, citados por Cervera (1998), uma primeira etapa diz 

respeito a uma geração pré-marketing, na qual a Administração se considera como a 

única capaz de garantir o interesse geral, concebendo os seus serviços a partir de uma 

óptica de produção interna, de acordo com a sua própria noção de necessidade e do 

colectivo sobre o qual exerce as suas competências. Na segunda etapa, denominada de 

marketing público de primeira geração, a Administração tem como preocupação 

incrementar o número de utilizadores e a frequência de utilização dos seus serviços, 

através da melhoria da comunicação e da prestação dos seus serviços, num claro foco de 

venda. Por último, na terceira etapa, designada de marketing de segunda geração, a 

adopção do conceito de marketing implica a consideração das necessidades do público, 

nos processos de elaboração dos projectos públicos, de uma forma que, através da 

participação, se transforma e adapta tanto a organização como os serviços que são 

prestados. 

Numa perspectiva semelhante, Bon e Louppe (1981 citados por Cervera, 1998) 

propõem, no uso do marketing no contexto público, as aproximações descendente e 

ascendente. Na aproximação descendente, as acções de marketing subordinam-se às 

decisões administrativas, resultantes de um debate político. Neste caso, o marketing 

limita-se a melhorar a oferta existente e a promover uma atitude favorável entre o 

público. Na aproximação ascendente, é estabelecida, pela Administração, um novo tipo 

de relação com o seu público, na qual se fomenta a participação activa do cidadão. Essa 

participação é efectuada mediante um processo de: consulta (estudo das necessidades do 

mercado; controlo e aferição da satisfação), concertação (participação do público na 

elaboração de projectos; negociação entre as partes), decisão (arbitragem entre planos e 

projectos diferentes) e acção (colaboração activa do público). 
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Portanto, o conceito de marketing evolui desde uma orientação para a produção massiva 

de serviços homogéneos até à prestação de serviços mediante a criação de novos 

serviços e a modificação dos existentes em função das necessidades do público (Walsh, 

1989), apresentando as características constantes no Quadro 2.1.7. 

Quadro 2.1.7: 
Orientações do governo para a produção e para o serviço ao público 

Governo orientado para a produção Governo orientado para o serviço ao 
público 

- Burocrático 
- Tamanho amplo 
- Centralizado 
- Auto-suficiente 
- Dominado pelos funcionários 
- Preocupado com as estruturas 

- Com capacidade de resposta (responsive) 
- Tamanho reduzido 
- Descentralizado 
- Cooperativo 
- Controlado pelos cidadãos 
- Preocupado com os processos 

Fonte: Adaptado de Cervera (1998:171) 

Em termos de definição conceptual, e de um ponto de vista jurídico, o marketing 

público (ou marketing do sector público) pode definir-se, baseado no carácter de 

propriedade pública da organização que o aplica, como o tipo de marketing que 

realizam as Administrações públicas (Martín Armário, 1993 citado por Cervera, 1998). 

Outras conceptualizações existem, por exemplo, a definição de Hermel e Rogmani 

(1990 in Cervera, 1998) que, com base nos critérios objectivos perseguidos e no status 

da organização, restringem o campo de actuação do marketing público às organizações 

com controlo público e com objectivos não lucrativos. Santesmases (1993 citado por 

Cervera, 1998) considera o marketing público como correspondendo a uma parte do 

marketing de instituições não lucrativas que se circunscreve às actividades de troca das 

entidades públicas (não incluindo as actividades realizadas pelas empresas de 

propriedade pública). Chias (1995) define o marketing público como a ciência dos 

processos de troca públicos. Por último, adoptando uma perspectiva funcional, Cervera 

(1998), considera o marketing público como aquele que é utilizado, tanto por 

organismos públicos como privados, empresas e Administração, na prestação de 

serviços públicos. 

Além das particularidades em termos de evolução e definição, o marketing utilizado 

pelas organizações públicas está consubstanciado nas suas características específicas, 

como se verá a seguir. 
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 Particularidades do marketing público 

Os serviços públicos estão na base do conceito de marketing público (Cervera, 1998). 

Logo, para determinar o campo de aplicação do marketing público, é necessário 

distinguir, de forma clara, o que é um serviço público. As diferenças fundamentais 

existentes entre os serviços públicos e os que não o são, fazem com que o marketing 

deste tipo de serviços não possa ser o resultado de uma transferência directa do 

marketing geral (Walsh, 1991). Neste contexto, Lamb (1987) enuncia três 

características que distinguem os serviços públicos dos privados, argumentando que 

estas características colocam problemas específicos às organizações públicas. As 

categorias referidas são: as diferenças em estruturas organizacionais e no meio 

envolvente, a orientação lucrativa versus não lucrativa e, por último, as considerações 

do mercado. 

Quando se fala em marketing público (e marketing dos serviços públicos), algumas 

características específicas ao sector público devem ser consideradas, tais como (Walsh, 

1991): a diferente relação com o ambiente; os processos de eleição colectiva que se 

realizam; a necessidade pública como determinante do fornecimento dos serviços; o 

escrutínio constante por parte do público; a equidade que deverá estar presente ao nível 

das necessidades e não do mercado; a procura de justiça versus a satisfação dos 

cidadãos; o conceito de cidadania versus o conceito de “soberania do cliente”; e a acção 

colectiva como instrumento da política. De forma mais detalhada, podem ser enunciadas 

as seguintes características específicas, relativamente à forma como o marketing é 

utilizado no contexto do sector público: 

- Serviço público 

A esmagadora maioria da oferta do sector público é composta por serviços e não por 

produtos; logo, as regras relativas a esta componente são regidas, de forma geral, pelo 

marketing de serviços (Lindon et al., 1999). As definições de serviço são variadas, e 

para se compreender o tipo de marketing utilizado pelos organismos públicos, devem 

ser tomadas em consideração as características específicas dos serviços (a 

intangibilidade do serviço, a inseparabilidade, a heterogeneidade da avaliação do nível 

de qualidade e a perecibilidade), e as suas consequências ao nível do marketing. As 

características e diferenças dos serviços relativamente aos bens tangíveis, podem ser 

observadas no Quadro 2.1.8. 
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Quadro 2.1.8:  
Síntese das diferenças entre bens tangíveis e serviços 

Bens tangíveis Serviços 
- Tangíveis - Intangíveis 
- Homogéneos - Heterogéneos 
- Produção e distribuição separada do consumo - Produção, distribuição e consumo é um 

processo simultâneo 
- Uma coisa - Uma actividade ou processo 
- O núcleo do seu valor produz-se na fábrica - O núcleo do seu valor produz-se na 

interacção entre fornecedor-utilizador 
- Os clientes não participam no processo de 
produção 

- Os clientes participam na produção 
 

- Podem ser armazenados - Não podem ser armazenados 
- Existe transferência de propriedade - Não existe transferência de propriedade 

Fonte: Adaptado de Grönroos (1990 in Chias, 1995:24) 

Para além de considerações relacionadas com o marketing de serviços, existem outras 

associadas a factores específicos ao sector público, por exemplo, os fins e a diversidade 

dos serviços públicos prestados. Os fins que estão na base da existência de bens e 

serviços públicos são múltiplos (Stretton e Orchard, 1994 citados por Cervera, 1998): 1) 

Fornecer bens e serviços necessários cuja natureza impossibilita de serem prestados 

pelo sector do mercado; 2) Fornecer inputs necessários para a produção privada e 

estatal; 3) Dotar os indivíduos da educação e da capacitação necessários em benefício 

próprio e da sociedade em geral; 4) Transmitir e enriquecer a cultura para melhorar a 

qualidade e vida individual e social; 5) Transformar determinadas crenças e desejos 

sociais que não beneficiem o conjunto da sociedade; e 6) Melhorar a distribuição da 

riqueza e dos rendimentos reais. 

A questão da diversidade dos serviços públicos prestados também é importante. Pode 

encontrar-se uma ampla gama de serviços no âmbito do sector público (Gaster, 1995 in 

Sá, 2002): 1) Serviços que são fornecidos para todas as pessoas (serviços universais, tais 

como a iluminação nas ruas); 2) Serviços que apenas estão disponíveis para os 

indivíduos elegíveis (benefícios sociais); 3) Serviços que são impostos através de 

legislação e a partir do qual ninguém pode ser excluído (defesa e manutenção da ordem 

pública); 4) Serviços que são orientados para a procura (por exemplo, cuidados de saúde 

primários); 5) Serviços que são racionalizados pela disponibilidade de recursos 

(algumas formas de cuidados sociais); 6) Serviços que são preventivos 

(desenvolvimento das comunidades); e 7) Serviços que estão disponíveis para todas as 

pessoas, para que os usem como entenderem, usualmente mediante pagamento 

(transportes). 
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Portanto, os bens e serviços públicos diferenciam-se dos privados em função de alguns 

aspectos (Quadro 2.1.9), tais como: o grau de possível exclusão de consumidores, o 

carácter colectivo e individual da unidade de consumo ou de uso, os aspectos de 

medição e o grau de escolha que o consumidor dispõe (Ostrom e Ostrom, 1977 in 

Cervera, 1998).  

Quadro 2.1.9: 
Produtos privados e produtos públicos 

Bens Privados Bens Públicos 
- Relativamente fácil de medir a sua qualidade e 
quantidade 

- Relativamente difícil de medir a sua qualidade 
e quantidade 

- Podem ser consumidos por uma só pessoa - Consumidos conjunta e simultaneamente por 
muitas pessoas 

-   Fácil exclusão do que não paga - Difícil excluir quem não paga 
- Geralmente, o indivíduo tem escolha entre 
consumir ou não consumir 
 

- Geralmente, o indivíduo não decide se 
consome ou não 
 

-  Geralmente, o indivíduo escolhe o tipo e a 
qualidade dos bens 
 

- Geralmente, o indivíduo tem pouco ou 
nenhuma escolha sobre o tipo e qualidade dos 
bens 

- O pagamento dos bens está muito relacionado 
com a procura e consumo 

- O pagamento dos bens não está muito 
relacionado com a procura ou consumo 

- Decisões de localização são tomadas, 
primordialmente, por mecanismos de mercado 

- Decisões de localização são tomadas, 
primordialmente, por processos políticos 

Fonte: Ostrom e Ostrom (1977 in Cervera, 1998: 107) 

Uma questão relevante está associada ao facto de os serviços públicos conterem, 

frequentemente, elementos “bens públicos” (Butler e Collins, 1995). Na acepção de 

Cervera (1998), a imprecisão do conceito de serviço público tem origem, precisamente, 

na variedade de significados associados a cada uma das expressões (serviço e público). 

Chias (1995) cita Hauriou, o qual define o serviço público como um serviço técnico 

prestado ao público, de uma forma regular e contínua, para a satisfação de uma 

necessidade pública e por uma organização pública. Analisando as contribuições de 

diversos autores, Chias (1995) argumenta que os elementos definidores e 

caracterizadores do serviço público são: ser um serviço, de interesse geral e com um 

regime jurídico especial. 

No que diz respeito ao serviço público, Chevalier (in Chias, 1995) estabelece as regras 

que permitem caracterizar um serviço público de interesse geral, a saber: 1) Princípio de 

igualdade, devendo ser entendido num sentido amplo, manifestando-se ao nível dos 

utilizadores e não utilizadores do serviço. A igualdade deve não apenas cingir-se aos 

utilizadores do serviço mas a toda a sociedade sobre que repercutem as suas acções com 

a consequente consideração das suas possíveis externalidades (Cervera, 1998); 2) 
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Princípio de continuidade, segundo o qual o funcionamento do serviço deve ser regular 

e contínuo, dado o carácter social das necessidades que satisfazem; 3) Princípio de 

mobilidade, no sentido de adaptar continuamente o serviço público às necessidades do 

público. 

Uma consequência importante da característica de interesse geral diz respeito à 

independência do mercado (Chias, 1995). Se existe interesse geral, há que assegurar a 

sua continuidade ainda que seja deficitário. Ao estabelecer-se esta continuidade, será 

prioritário o controlo público da eficácia da gestão (Chias, 1995). Cervera (1998) cita 

Bon e Louppe (1981), os quais argumentam que a independência do mercado se 

verifica: 1) Na ausência do veredicto do mercado, ou seja, a não existência de um preço 

para o serviço, o carácter cativo dos seus clientes e a necessidade de cumprimento dos 

princípios de igualdade, continuidade e mobilidade, fazem com que os mecanismos de 

mercado dificilmente sejam úteis e aplicáveis aos serviços públicos; e 2) No controlo 

público, dado que a comunidade exerce um certo controlo sobre os serviços públicos, 

ainda que de forma indirecta e descontínua. 

Na Figura 2.1.19 apresenta-se os aspectos públicos do serviço e o seu relacionamento 

com o marketing, com base na abordagem efectuada por Cervera (1998). 

Figura 2.1.19: Aspectos públicos do serviço e o marketing 

 
Fonte. Adaptado de Cervera (1998:109) 
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Associados ao conceito de serviços públicos surgem dois problemas, por um lado, todos 

os indivíduos têm direito de os usar e, por outro lado, todas as pessoas são obrigadas a 
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pagar por eles, mesmo não estando interessados no seu uso (Butler e Collins, 1995). 

Logo, a dificuldade em utilizar o marketing para este tipo de bens resulta da injustiça 

percebida entre o pagamento e o seu uso (Veel, 2004).  

- Orientação não lucrativa  

Uma das principais diferenças, frequentemente citada, entre organizações privadas e 

públicas, diz respeito à orientação lucrativa versus não lucrativa. O facto de o sector 

público operar numa base não lucrativa tem implicações fundamentais para o desenrolar 

das suas actividades (Chapman e Cowdell, 1998), seja ao nível da definição de 

objectivos, das questões relacionadas com o preço ou com a avaliação do desempenho 

(Lamb, 1987).   

O espírito de missão da Administração pública deverá ser realçado, associado à tarefa 

de distribuir benefícios e bem-estar social a toda a sociedade (Lindon et al., 1999). 

Tendo em consideração a missão das organizações do sector público, poder-se-á 

questionar se o marketing é adequado para ser utilizado neste contexto, pois pode ser 

encarado como contrário ao interesse público de longo prazo e, eventualmente, anti-

ético (Butler e Collins, 1995). Atribuindo um papel secundário ao marketing no âmbito 

público, Walsh (1994), argumenta, contudo, que o seu desenvolvimento fornece um 

conjunto de ferramentas que podem ser usadas para ajudar a melhorar a eficácia e a 

capacidade de resposta dos serviços públicos. 

- Influências políticas (responsabilidade política) 

Comparativamente com o sector privado, as organizações do sector público sofrem um 

maior impacto das forças políticas (Lamb, 1987). Por exemplo, o Estado exerce um 

enorme peso político nos órgãos da Administração pública, em questões como: o 

estabelecimento de linhas de orientação estratégica (as quais se subordinam às forças 

políticas que governam o País), à aprovação de estruturas orgânicas dos serviços, ao 

controlo orçamental, e às nomeações dos dirigentes de topo (Lindon et al., 1999). Neste 

contexto, para que as ferramentas de gestão de marketing sejam eficazes deverão ser 

desenhadas com esse ambiente político volátil em mente (Snavely, 1991). Os efeitos 

destabilizadores na área política influenciam, de forma adversa, a implementação das 

actividades de marketing, tais como a especificação da missão e objectivos, o 

planeamento de longo prazo, a orçamentação, etc. (Lamb, 1987).  
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De igual forma, neste sector, o escrutínio de diversas entidades é maior, pois as acções 

das organizações públicas são constantemente seguidas pelo público. A visibilidade e 

accountability, associadas aos processos de tomada de decisões, são maiores (Madill, 

1999). Normalmente, é esperado que as organizações públicas mantenham maiores 

níveis de integridade, justiça, capacidade de resposta e responsabilidade, do que as 

organizações privadas (Butler e Collins, 1995). Isto torna as organizações públicas 

cautelosas e relativamente inflexíveis (Veel, 2004). 

- Manageralism/domicílio da Burocracia 

Existem duas visões contrastantes, na literatura sobre a liberdade gestionária dos 

agentes públicos, relativamente às suas acções (Veel, 2004). Há autores (por exemplo, 

Walsh, 1997 citado por Veel, 2004) que notaram que foi dada, aos gestores dos serviços 

públicos, liberdade de gestão, com a introdução de princípios de mercado no sector 

público. Logo, a adopção de práticas do sector privado implica que o marketing se torna 

numa parte directa e aberta da gestão de serviços públicos.  

Por outro lado, existem, também, visões que reforçam que as organizações do sector 

público têm menos autonomia e flexibilidade face às privadas (Lamb, 1987), sendo 

dado, consequentemente, um menor grau de discrição aos gestores de marketing do 

sector público. Tendo em conta que as organizações públicas funcionam em ambientes 

hierárquicos, obedecendo a lógicas de cumprimento de programas político-partidários, 

não dispõem da mesma autonomia, em termos de definição de estratégias de gestão 

(Carapeto e Fonseca, 2005). Logo, a capacidade e rapidez com que as organizações 

públicas são capazes de executar as actividades de marketing são influenciadas por estas 

restrições (Veel, 2004). 

- Cidadãos-clientes 

O processo de troca, no sector público, ocorre entre o provedor de serviços, na forma de 

organização, e aqueles que necessitam de um serviço ou benefício, na forma de 

membros da sociedade (Chapman e Cowdell, 1998). Este processo cria fluxos de 

produtos tangíveis e intangíveis, fluxos financeiros directos e indirectos, fluxos de 

informação e fluxos de poder político, conforme sugerido por Laufer e Burlaud (1980 

citados por Cervera, 1998), que podem ser visualizados na Figura 2.1.20. 
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Figura 2.1.20: A Administração pública considerada como um sistema 
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Fonte: Adaptado de Laufer e Burlaud (1980 in Cervera, 1998:114) 

Existe uma maior variedade de públicos no contexto deste sector. Nas transacções 

públicas, podem ser considerados os seguintes públicos finais ou públicos-alvo (Chias, 

1995): 1) O cidadão, como indivíduo/pessoa física; 2) A família, como agrupamento 

social de primeiro nível; 3) Os grupos, associados sobre bases de interesses sociais ou 

económicos; 4) As empresas; e 5) Os turistas, normalmente não residentes na cidade ou 

país, mas que se convertem, temporariamente, em utilizadores. Outras classificações 

incluem, também, os trabalhadores que são os responsáveis por fornecer os serviços 

necessários (Lindon et al., 1999). Esta multiplicidade de públicos, pessoas físicas ou 

jurídicas da sociedade, devem ser considerados numa perspectiva de marketing. 

A questão que se coloca, é saber como agregar esta multiplicidade de públicos num 

termo conceptual que permita identificar este colectivo (Chias, 1995). Tipicamente, 

expressões como cliente, consumidor, utente, beneficiário, stakeholder, cidadão, 

público, podem ser atribuídas aos destinatários dos serviços públicos. Uma das ideias 

predominantes é a designação dos cidadãos como clientes. Contudo, a relação entre os 

cidadãos, entendidos como clientes, e o Estado, como fornecedor de serviços públicos, é 
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complexa, tanto em termos de identificação do cliente como das expectativas que ambas 

as partes detêm (Veel, 2004).  

Especificamente, as críticas associadas à definição do cidadão como cliente22 são 

variadas (Carapeto e Fonseca, 2005): por um lado, o conceito de cliente pode introduzir 

elementos de desigualdades entre os indivíduos (ou seja, fenómenos de exclusão do 

indivíduo face ao Estado), contrariando direitos e obrigações universais associados à 

cidadania; por outro lado, a natureza política da cidadania é colocada em causa pelo 

conceito de cliente. Por outras palavras, enquanto que os cidadãos expressam a sua 

opinião e seleccionam as prioridades de acção do sector público (para que este procure 

o bem-estar social de forma eficiente), os clientes têm como objectivo o seu bem-estar 

pessoal, manifestando a sua insatisfação através da procura de outro fornecedor de 

serviços. 

Todos os indivíduos sentem que têm direito a usufruir dos serviços públicos, 

especialmente porque a ligação entre o pagamento e o fornecimento é, frequentemente, 

imperfeita, por exemplo, como no caso do pagamento através das taxas indirectas 

(Butler e Collins, 1995). Contudo, a adopção de princípios de mercado realçou a 

posição dos cidadãos como clientes/consumidores, que apreciam as exigências de 

qualidade elevada que um consumidor pode fazer, apesar de não gostarem de ser 

chamados de consumidores (Veel, 2004). 

As necessidades da multiplicidade dos públicos-alvo deverão ser satisfeitas. No limite, 

todos os cidadãos podem fazer exigências relativamente aos serviços públicos e 

respectivos níveis de qualidade (Lindon et al., 1999). Havendo uma maior diversidade 

de públicos a satisfazer, as expectativas relativamente aos serviços que usufruem não 

são homogéneas (Madill, 1999).  

Enquanto que no sector privado, esta heterogeneidade pode ser resolvida a partir de 

estratégias dirigidas a mercados específicos, no sector público a segmentação do 

mercado, apesar de possível, terá que ser balanceada com o que é politicamente 

                                                 
22  Para Walsh (1989) a utilização do termo consumidor (consumer) não é apropriada dado que implica um 

comportamento passivo que não reconhece os aspectos de participação e co-produção que têm lugar durante a 
prestação do serviço. Para o autor, a expressão cliente também não é adequada, devido às conotações inerentes do 
seu uso tradicional no âmbito privado (troca monetária, capacidade de escolha e relação directa entre fornecedor 
do serviço e o indivíduo).  
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aceitável (Madill, 1999). Nesse sentido, conseguir um equilíbrio entre a satisfação de 

interesses seccionais, enquanto de serve o interesse público, é um dos principais 

desafios dos gestores de marketing do sector público (Drummond et al., 2000). 

Lamb (1987) refere três questões que são únicas a este sector: 

 1) Em primeiro lugar, ao invés de se dirigirem aos segmentos de mercado mais 

receptivos, os programas de marketing das organizações públicas, frequentemente, 

dirigem-se a alvos não receptivos (desinteressados, apáticos ou fortemente opositores) 

dos serviços oferecidos. Fazer passar a mensagem para esses segmentos é difícil 

(Veel, 2004); 

 2) Em segundo lugar, muitas organizações públicas são pressionadas ou devem 

adoptar estratégias indiferenciadas, para fornecer iguais oportunidades ou distribuir os 

serviços equitativamente. Ao utilizar este tipo de estratégias, existe o problema de não 

satisfazer totalmente a maioria dos segmentos de mercado (uma estratégia 

indiferenciada dirige-se aos utilizadores médios, os quais são em número reduzido); e 

3) Em terceiro lugar, é esperado que as organizações públicas, na prestação dos seus 

serviços, não concorram com as organizações do sector privado, agindo de forma 

complementar na prestação de serviços. A razão da existência de organizações 

públicas reside no fornecimento de serviços que o sector privado “falhou” em prestar, 

para todos ou alguns consumidores; logo, os serviços públicos devem complementar e 

não concorrer com os serviços privados. 

- Concorrência 

Diversos tipos de estruturas de mercado podem ser encontradas nas organizações 

privadas, imperando a concorrência e o exercício de escolha por parte dos clientes. No 

sector público, o mais provável é encontrar situações de monopólio relativamente aos 

serviços prestados. Tradicionalmente, a ideia prevalecente é que a concorrência dos 

serviços públicos é pontual e pouco significativa, não se apresentando, 

consequentemente, alternativas efectivas aos cidadãos (Lindon et al., 1999). De facto, o 

sector público ainda inclui diversas áreas nas quais não existe concorrência genérica, 

dado que os utilizadores não têm escolha efectiva (Chapman e Cowdell, 1998). 

Portanto, aparentemente, a aplicação de instrumentos de marketing poderão ser 

considerados inadequados.                       
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Contudo, os ambientes competitivos nos quais os serviços públicos são prestados são 

cada vez mais diversos (variando desde monopólios perfeitamente regulados até à 

concorrência quase perfeita), sendo cada vez mais abertos a processos de privatização e 

ao surgimento de mercados internos no seio das suas próprias organizações (Common et 

al., 1993 in Cervera, 1998). Num contexto cada vez mais competitivo, as actividades de 

marketing serão utilizadas mais explicitamente nas organizações públicas (Butler e 

Collins, 1995). 

- Natureza da procura 

Kotler (1992 in Cervera, 1998) define a procura segundo sete tipos principais: a procura 

negativa, a procura inexistente, a procura latente, a procura em declive, a procura 

irregular, a procura indesejável e a sobre-procura23. No caso dos serviços da 

Administração pública, esta tipologia também se aplica; contudo, existe um maior grau 

de procura negativa, inexistente, latente (Butler e Collins, 1995) e sobreprocura.  

No sector público, o conceito de procura é complexo: os fornecedores estão restringidos 

por limitações de financiamento e por obrigações legais e os utilizadores estão 

restringidos no seu grau relativo de escolha (Chapman e Cowdell, 1998). A procura dos 

serviços públicos, e as decisões sobre que necessidades satisfazer são, frequentemente, 

influenciadas pela cultura política dominante (Veel, 2004). Apesar das necessidades dos 

cidadãos (no que respeita aos produtos/serviços de base) serem conhecidas, e até 

impostas pela Administração pública, a maioria das condições associadas à oferta 

(formas de apresentação, de acesso, de comunicação e de informação) são estabelecidas 

internamente, sem consulta efectiva das necessidades e expectativas dos cidadãos 

(Lindon et al., 1999). 

- Avaliação de resultados 

No que respeita à avaliação dos resultados (outcomes e outputs), é preciso ter em conta 

que as organizações públicas perseguem objectivos múltiplos, não financeiros, e muitas 

vezes, conflituantes; logo, a complexidade e a intangibilidade dos objectivos tornam 

difícil a avaliação do desempenho neste sector (Lamb, 1987).  
                                                 
23    Na acepção do autor a procura negativa acontece se a maior parte do mercado desaprova o produto e 

está, inclusivamente disposto a pagar para evitá-lo, a procura é inexistente se o público é indiferente 
ao produto, a procura é latente se existe uma necessidade não satisfeita por nenhum produto, a procura 
está em declive se decresce, a procura é irregular se está submetida a uma variação irregular, a procura 
é completa quando coincide com o nível desejado pela organização, a procura é indesejável quando é 
prejudicial aos indivíduos e a sobreprocura acontece quando o nível é superior ao desejado pelas 
organizações. 
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Este autor refere três critérios para a avaliação do desempenho: a equidade (questões de 

justiça na satisfação de diferentes grupos), a eficácia (o grau pelo qual a organização 

atinge os seus objectivos) e a eficiência (o rácio de inputs e outputs). A equidade é o 

critério mais difícil de atingir e medir, devido especificamente aos diferentes padrões de 

equidade existentes: equidade compensatória (distribuição dos serviços de forma que 

grupos desfavoráveis recebem recursos extra), equidade de mercado (distribuição dos 

serviços a cidadãos em proporção aos pagamentos efectuados) e iguais oportunidades 

(distribuição igual de recursos e quantidade de serviços para todos os cidadãos, 

independentemente da quantidade de impostos pagos). 

Butler e Collins (1995) referem, ainda, outras características de processo específicas a 

este sector. Por exemplo, consideram que, formalmente, o processo de desenvolvimento 

de produtos é gerido por processos democráticos – os políticos apresentam ideias que 

serão testadas nos quadros legislativos e executivos antes de serem fornecidas pelos 

serviços públicos.  

Quanto ao processo de pagamento/recebimento, pode dizer-se que alguns serviços 

públicos estão gratuitamente disponíveis, alguns têm que ser pagos para serem usados, 

sendo que a necessidade de pagamento é dependente do país. Em termos de marketing, 

existe mais dificuldade naqueles serviços que são pagos através de impostos indirectos, 

dado que muitos agentes que contribuem para o fornecimento destes serviços raramente 

os utilizam directamente (Butler e Collins, 1995).  

Relativamente ao processo de fornecimento, os bens e serviços podem ser prestados por 

organizações públicas ou privadas, sendo a subcontratação de serviços a entidades 

externas uma prática utilizada. No Quadro 2.1.10 apresenta-se um resumo dos factores 

diferenciadores que modificam o funcionamento do marketing no contexto do sector 

público. 

Em síntese, como se viu, os aspectos distintivos do sector público que têm um impacto 

no marketing, e na forma como se desenvolve, são diversos. Contudo, mais do que 

tomar consciência de que o marketing do sector público é diferente, a questão 

fundamental é averiguar até que ponto é diferente (Butler e Collins, 1995). Os autores 

argumentam que os princípios gerais do conceito de marketing podem ser aplicados ao 

sector público. 
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Quadro 2.1.10:  
Síntese de alguns factores diferenciadores do sector público 

Características da envolvente 
- Posição monopolista do governo na provisão de determinados produtos e serviços (Ritchie e 
Labrèque, 1975*) 
- Menor grau de sujeição à ditadura do mercado (Lamb, 1987) 
- Maior escrutínio público das acções do governo (Lamb, 1987) que obriga a uma maior transparência 
e responsabilidade pública das suas acções (Ritchie e Labrèque, 1975*) 
- Maiores influências políticas (Lamb, 1987), alheias ao critério do mercado e sujeitas a seus próprios 
processos de decisão (Ritchie e Labrèque, 1975*) 

Características da oferta 
- Menor autonomia e flexibilidade das estruturas organizativas (Lamb, 1987) 
- A orientação para o lucro não constitui a base do seu funcionamento (Lamb, 1987) 
- Controlo limitado sobre a selecção de seus objectivos ao estar sujeito aos interesses de grupos de 
pressão, legislação, outras administrações e o público em geral (Lamb, 1987; Snavely, 1991) 
- Objectivos múltiplos, não financeiros e qualitativos (Lamb, 1987) 
- Em determinadas ocasiões deve complementar, e não competir, a oferta privada (Lamb, 1987) 
- A intangibilidade e complexidade dos seus objectivos dificultam a avaliação do desempenho (Lamb, 
1987)       
- O pagamento pelos serviços prestados não está em relação directa com o tipo e quantidade de 
serviços percebidos (Snavely, 1991). Tal pagamento pode ser directo, indirecto ou não existir (Lamb, 
1987)                                                                                                     

Características da relação Governo-Cidadãos 
- A Administração pública tem que fornecer serviços para o benefício de todos os cidadãos, não 
apenas de determinados grupos (Cowell, 1991*; Snavely, 1991) 
- Os indivíduos, em determinadas ocasiões, podem ver-se obrigados a relacionar-se com a 
Administração (Ritchie e Labrèque, 1975*; Lamb, 1987; Snavely, 1991) 
- Limitações da Administração da escolha do seu público objectivo, dado que, frequentemente, deve 
dirigir a sua oferta aos segmentos mais indiferentes, desinteressados ou contrários à mesma, ou ver-se 
submetida a pressões para a adopção de estratégias indiferenciadas (Lamb, 1987) 

Características dos produtos oferecidos 
- A maioria dos produtos fornecidos corresponde a serviços (Ritchie e Labrèque, 1975*; Cowell, 
1991*) 
- Os bens fornecidos são altamente inovadores (Laufer, 1976*) e fomentam mudanças sociais (Ritchie 
e Labrèque, 1975*; Cowell, 1991*) 

Características de marketing 
- Escassa informação da classe política sobre aspectos de marketing (Cowell, 1991*) 
- Os processos administrativos de determinação de políticas são diferentes dos processos de tomada de 
decisões na função de marketing (Snavely, 1991), o que limita aspectos como o desenho do 
marketing-mix (Ritchie e Labrèque, 1975*) 
- O marketing possui uma má imagem no âmbito público (Cowell, 1991*) e gera cepticismo 
relativamente à sua utilidade (Ritchie e Labrèque, 1975*) 

Fonte: Construído a partir de Cervera (1998:166,167); *Referências bibliográficas retiradas da autora 

 Marketing no sector público local 

O marketing e os métodos de gestão de marketing são termos relativamente novos no 

vocabulário de um gestor de uma organização pública (Baker, 1995). Todavia, toda a 

actividade da Administração pública pode ser considerada como um produto objecto de 

estudo do marketing (Enis, 1981 in Cervera, 1998). No âmbito do sector público local, 

diversas aplicações de marketing são possíveis, como se pode ver pela Figura 2.1.21.  
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Figura 2.1.21: O Governo local e o marketing 
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Fonte: Adaptado de Cervera (1998:68) 

O sector público (em geral, e o sector público local em particular), pode utilizar vários 

tipos de marketing, tais como o marketing de serviços, o marketing não lucrativo, o 

marketing social, o marketing político, o marketing territorial e o marketing público. 

Por exemplo, relativamente ao marketing social, de acordo com Kotler e Roberto (1992 

in Cervera, 1998), as políticas que promovem a equidade entre os cidadãos são 

favorecidas por muitas campanhas sociais, sendo que o marketing social pode ajudar os 

governos locais no desenho, implementação e avaliação das suas políticas sociais, de 

uma forma mais eficiente para a realização dos seus objectivos24. 

Um outro exemplo diz respeito à ligação entre o sector público local e o marketing 

territorial. O objectivo do marketing territorial reside no desenvolvimento económico de 

um território (Cervera, 1998). Ao nível local, muitas organizações do sector 

reconhecem a necessidade de promover o desenvolvimento do seu território, assumindo 

um papel de liderança em acções como: o desenho de programas e actuações 

necessárias para potenciar um desenvolvimento equilibrado da comunidade local; a 

identificação das potencialidades de desenvolvimento endógeno e sua integração nos 

programas regionais e nacionais de desenvolvimento; o apoio a projectos e iniciativas 

locais para colocar em marcha os serviços públicos apropriados; a estruturação de trocas 

entre os empresários locais, as instituições educativas, científicas ou financeiras e outras 

                                                 
24   O marketing social pode ser conceptualizado tomando como ponto de vista o tipo de instituições que o aplicam 

(instituições não lucrativas; organizações públicas e não lucrativas; organizações não empresariais), ou tendo em conta a 
sua finalidade. Nesta última conceptualização, admite-se a sua aplicação a todo o tipo de organizações – lucrativas e não 
lucrativas, privadas e públicas – e define-se o marketing social como o “desenho, implementação e controle de 
programas desenvolvidos para influenciar a aceitação de ideias sociais e as consequentes considerações de planificação 
de produto, preço, comunicação, distribuição e pesquisa de mercados” (Kotler e Zaltman, 1971:5 in Cervera, 1998). 
Portanto, este conceito apresenta como base o foco na informação e procura, fundamentalmente, modificar o 
comportamento social.  

 

 133



autoridades públicas; a identificação e formação dos empresários potenciais; e a 

organização do local mediante a criação de serviços de comercialização e exportação 

dos produtos locais (Fleischmann e Green, 1991, in Cervera, 1998). 

- O marketing dos serviços do sector público local    

No âmbito das ferramentas de marketing, para além das especificidades ao nível do 

marketing-mix, há dois conceitos inter-relacionados que assumem especial importância, 

no contexto do sector público (em geral e no sector público local em particular): a 

imagem e o posicionamento. 

A imagem que o público tem da Administração pública pode ser classificada em três 

níveis gerais (Map, 1991, in Cervera, 1998): a imagem do sector público (um nível de 

avaliação mais geral e global), a imagem da Administração (que recolhe a imagem da 

Administração centrada nas suas estruturas, procedimentos e actuação), e a imagem de 

um serviço público concreto (que resulta da experiência concreta e pessoal do indivíduo 

com algum dos serviços públicos prestados pela Administração). No que respeita o 

posicionamento do sector público local podem ser identificadas uma série de dimensões 

estratégicas, relativas (Walsh, 1989): 1) À instituição - neste caso, existem uma série de 

dimensões que determinam um contínuo no qual a Administração local deve decidir 

situar-se (custo versus atenção; reactivo versus proactivo; corporativo versus 

departamental; geral versus específico; centralizado versus descentralizado; eficaz 

versus eficiente); 2) Ao território – nesta situação, a autoridade local decide como 

posicionar-se seja como uma área turística, um local de desenvolvimento industrial, 

uma área comercial ou como um núcleo de prestação de serviços a outras indústrias; e 

3) Como fornecedor de serviços, ou seja, o sector público local determina a sua posição 

como fornecedor directo de serviços ou como um capacitador que promove a sua 

prestação por outras organizações.  

Quanto à gestão do marketing-mix pela Administração local, existem diversos níveis a 

considerar: entendendo o governo local como instituição, ao nível dos serviços que 

presta e ao nível do território onde desempenha as suas funções (Cervera, 1998). Assim, 

tem-se:  

1) O marketing-mix do sector público local, representando o “conjunto de decisões 

sobre um conjunto de variáveis – produto, preço, comunicação e distribuição – que a autoridade 

pode fazer variar para produzir diferentes estratégias de marketing” (Walsh, 1989:77); 
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2) O marketing-mix dos serviços (administrativos e comerciais) que presta o sector 

público local. Este representa o “conjunto de factores que se podem gerir com o objectivo 

de satisfazer o mercado – principalmente produto, preço, comunicação e distribuição” (Walsh, 

1989:90); 

3) O marketing-mix do território, o qual implica o desenho das características da 

comunidade e seus serviços (infra-estruturas e serviços básicos, imagem e qualidade 

de vida, apoio da comunidade), fixação de incentivos atraentes para os compradores 

e utilizadores potenciais, distribuição dos produtos e serviços de forma eficiente; 

promoção da imagem e das potencialidades do lugar de forma que o público perceba 

as suas vantagens distintivas (Kotler et al., 1993 in Cervera, 1998). 

A partir de um foco nos serviços que a Administração local presta, desenvolve-se 

alguns aspectos do marketing-mix – produto, preço, distribuição, comunicação e os 

funcionários responsáveis pela prestação dos serviços, tendo em conta as 

particularidades deste contexto. 

No que respeita à componente produto, tal como já foi referido, o sector público é 

composto por organizações que, primordialmente, oferecem serviços (Snavely, 1991). 

Tendo em conta a sua finalidade, os serviços da Administração podem ser classificados 

em (Chias, 1995): serviços de regulamentação (que ordenam, condicionam e regulam, 

com carácter coercivo, a actividade do público e da Administração), serviços de 

prestação final e directa ao público, serviços de fomento (que impulsionam a actividade 

social), e serviços comunitários de clara utilidade colectiva. 

Os serviços fornecidos podem, também, ser classificados de acordo com o facto de 

afectarem toda a sociedade – fornecimento de serviços básicos reguladores e de 

supervisão, bem como a segurança externa e interna (ordem pública), ou a condição das 

pessoas (ou determinados segmentos – serviços sociais) – serviços que afectam o 

ambiente directo das pessoas, e serviços que afectam directamente o bem-estar mental e 

físico das pessoas. 

A gestão do preço do serviço público é complexa (Lindon et al., 1999). É politicamente, 

e não com base em regras de mercado, que se define o nível de contribuição de cada 

cidadão e agente social, perseguindo critérios de equilíbrio social (Lindon et al., 1999). 

Os autores enunciam os seguintes factores específicos: 1) Pagamentos de serviços 

sociais são obrigatórios, sendo efectuados indirectamente (por taxas e impostos); 2) 
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Determinados serviços exigem um pagamento específico por utilização; e 3) Há 

serviços periféricos que são objecto de pagamento.  

A partir de um foco de marketing, a fixação de preços ou tarifas legitima-se se resulta 

de um compromisso para com determinados objectivos (Martín Armário, 1993 citado 

por Cervera, 1998): cobrir parte dos custos do serviço de forma a garantir o equilíbrio 

financeiro necessário para sua sobrevivência; permitir a transferência de custos entre as 

organizações públicas; internalizar os custos resultantes da sua actividade, perseguindo 

optimização económica; racionalizar o consumo de um serviço, desincentivando a sua 

procura; e cumprir uma função simbólica num duplo sentido, incrementando o valor 

percebido do serviço e actuando como símbolo de um processo socializador. 

No processo de troca, o consumidor, além de custos associados ao preço monetário, vai 

suportar outro tipo de custos (tempo, físicos e psicológicos), que aumentam o preço 

global, o qual se repercute negativamente, e de forma desigual, no acesso ao serviço 

público dos diversos segmentos da população, colocando obstáculos ao seu consumo 

(Cervera, 1998). 

Existem situações em que a utilização de preços pelo uso dos serviços pode não ser 

apropriada (Crompton, 1980 citado por Cervera, 1998): quando existem restrições 

legais que assim o determinam; quando existem dificuldades técnicas para a cobrança 

do serviço por impossibilidade física ou falta de viabilidade económica; e quando a 

fixação de um preço implica uma redução do apoio social, político ou financeiro da 

sociedade ou de outras instituições. 

Tendo em conta que é a Administração pública que suporta o custo de determinados 

serviços públicos, uma tarefa primária do marketing consiste em demonstrar que tal 

custo está justificado, em termos de bem-estar geral da sociedade (Butler e Collins, 

1995). No caso de ser o público a suportar tais custos, o marketing, na opinião dos 

autores, deverá tentar realçar os benefícios sociais dos produtos de forma a reduzir a 

resistência de pagamento por aqueles que os usam não tão frequentemente, dado que em 

determinadas ocasiões os seus verdadeiros utilizadores não estão em posição de fazê-lo. 

As decisões sobre a distribuição dos serviços públicos são primordiais pelas 

consequências ao nível da qualidade de vida nas cidades e pela sua influência na 

avaliação que o público faz da gestão do sector público local (Lamb e Crompton, 1983). 

No contexto do sector público, os bens e serviços são geralmente distribuídos em 

 136 



função do direito que o cidadão tem a recebe-los, independentemente do valor que tal 

produto tenha para o cliente (Carr, 1992 in Cervera, 1998), condicionando a fixação dos 

objectivos de distribuição e as decisões consequentes sobre a determinação dos seus 

padrões (Cervera, 1998). 

A escolha de padrões de distribuição ou localização de serviços públicos locais, é 

condicionada, segundo Lineberry e Sharkansky (1978, citados por Cervera, 1998), por 

cinco tipos de critérios: o nível da procura (o nível de prestação de serviços é 

determinado em função dos seus padrões prévios de procura ou de consumo); as normas 

profissionais (standards profissionais ditam rácios, proporções ou níveis apropriados do 

nível de serviços s fornecer); as pressões externas (nomeadamente, forças de carácter 

político, grupos de pressão de cidadãos, entre outras, que determinam as decisões de 

implementação); a necessidade (uma determinada concepção de “necessidade do 

serviço” determina a sua localização); e a igualdade (tratar de forma igual todos os 

cidadãos no acesso aos serviços locais). 

Existem três tipos de decisões subjacentes à escolha de um padrão de distribuição 

(Lamb e Crompton, 1983): o nível de intensidade da distribuição dos serviços 

(intensiva, selectiva e exclusiva), a distribuição directa ou indirecta dos serviços 

(implicando a escolha do órgão privado ou público que prestará o serviço), e a selecção 

de uma política de distribuição (ou seja, a aproximação a escolher para atender às 

necessidades dos diversos públicos). 

Pode dizer-se que a comunicação é essencial para qualquer organização social. Ao nível 

desta variável de marketing, existem diversos estudos que, no contexto público, 

circunscrevem a “comunicação” à comunicação social (Snavely, 1991), com objectivos 

de informação e educação do público. Existem resistências relativas à utilização de 

determinados meios e suportes de comunicação, aos orçamentos limitados e a certas 

pressões para evitar determinadas mensagens controversas (Lovelock e Weinberg, 

1984). Contudo, na acepção de Cervera (1998), face à variedade de serviços públicos do 

sector público local, o âmbito e os objectivos comunicacionais deverão ser mais amplos.  

Em termos de especificidades da variável de comunicação do serviço público, podem 

ser apontadas as seguintes (Lindon et al., 1999): por um lado, há sempre que lidar com 

uma dimensão política na comunicação dos serviços públicos, e isto implica ponderar o 

interesse político face ao interesse público; por outro lado, constata-se que o peso do 
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rigor informativo (ou seja, o respeito pela precisão e exaustão da informação fornecida) 

prevalece face à sedução da mensagem. Outras características diferenciadoras podem 

ser apontadas no que respeita à variável comunicação no âmbito dos serviços públicos 

(Quadro 2.1.11). 

Quadro 2.1.11: 
Características diferenciadoras da comunicação no âmbito dos serviços públicos 

Dificuldade em comunicar os benefícios pela sua peculiaridade 
O comprador pode não perceber imediatamente o benefício pessoal 
Carácter maioritariamente intangível dos produtos 

Diferenças no 
produto 

Possível ausência de interesse pelo produto por parte do público 
Ausência de custo monetário, o que realça a importância dos custos não 
monetários, mais difíceis de determinar 

Diferenças no 
preço 

Dificuldade em prever o nível de consideração pelo consumidor, dos custos 
não monetários 
Recepção, processamento e uso da informação condicionado pelas 
características do produto 
Tendência a comportamentos extremos 
Impactos de curto prazo 

Diferenças na 
implicação 

Níveis de implicação passados condicionam os futuros 
A escolha dos segmentos não obedece a estratégias de mercado mas sim ao 
interesse geral 

Diferenças na 
segmentação 

Impossibilidade de segmentar em determinados casos 
Fonte: Adaptado de Cervera (1998:139) 

Em termos de objectivos de comunicação mais utilizados, Lindon et al. (1999) referem 

os seguintes: campanhas de sensibilização social para alterar atitudes e 

comportamentos; divulgação e promoção de serviços; informação oficial à sociedade; 

atracção de colaboradores; informação de carácter pedagógico; divulgação de eventos; 

promoção local, entre outros. 

Por último, o factor humano desempenha um papel crucial na percepção da qualidade 

dos serviços prestados por uma organização pública, por parte dos cidadãos/clientes 

(Carapeto e Fonseca, 2005). Os funcionários em contacto com o público afectam a 

qualidade percebida e a satisfação do cliente, sendo, normalmente, reconhecida a 

necessidade de motivar, integrar e capacitar os funcionários para o desempenho das suas 

actividades (Berry e Parasuraman, 1993 in Cervera, 1998).  

Nos diversos países europeus, as políticas de modernização das Administrações 

públicas têm sido efectuadas num contexto marcado por uma profunda evolução social 

da função pública e pela transformação das suas condições de trabalho (Bodiguel e 

Rouban, 1991 in Cervera, 1998). Os aspectos considerados relacionam-se com uma 

maior flexibilidade no recrutamento e nas condições do emprego, uma maior 
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importância à avaliação do desempenho (através de sistemas de recompensa sensíveis 

ao mesmo), e ao fomento da participação, os quais se devem basear num investimento 

na formação e no desenvolvimento profissional dos funcionários (Snavely, 1991). O 

desenvolvimento dos recursos humanos, em termos de capacidades, condições de 

trabalho, possibilidades de carreira e motivação, é vital no processo de reforma 

(Carapeto e Fonseca, 2005). 

Neste contexto de modernização, requerem-se novos modelos de gestão dos 

funcionários, assentes na sua valorização (Carapeto e Fonseca, 2005). A estrutura do 

pessoal das instituições públicas é afectada por diversos factores de rigidez sendo, 

portanto, necessário implementar políticas de gestão dos recursos humanos mais 

flexíveis, que favoreçam a sua orientação ao serviço do público (Cervera, 1998). 

Em suma, sector público local deverá modificar o desenho das suas políticas de 

produto/serviço, preço, distribuição e comunicação como instrumentos para o 

desenvolvimento da sua orientação para o mercado, nas suas dimensões de orientação 

ao serviço do público: acesso, qualidade, escolha e controlo participativo (Walsh, 1989). 

Tendo em consideração as suas características próprias, a aplicação do marketing ao 

sector público local é viável (Cervera, 1998), implicando, contudo, a superação de uma 

série de barreiras. Para os gestores públicos é um desafio a remoção de barreiras 

culturais, organizacionais, psicológicas e políticas que inibem o foco no serviço ao 

cliente, nomeadamente (Milakovich, 2003): 1) A resistência à mudança e a aderência a 

sistemas de gestão conduzidos por regras hierárquicas, em vez de culturas de trabalho 

focalizadas no cliente, sob a forma de networks; 2) A inexperiência na utilização de 

medidas de output para a distribuição de recursos; 3) A falta de incentivos para 

recompensar o desempenho; 4) O medo das consequências políticas de não 

corresponder aos standards dos clientes; 5) A falha na cooperação dos oficiais 

nomeados ou elegidos; e 6) A responsabilidade dividida pela concretização de 

resultados. 

Na mesma perspectiva, Clarke e Steward (1986 citados por Cervera, 1998) referem as 

seguintes barreiras a superar: de acesso (físicas, psicológicas, horárias), falta de 

motivação dos funcionários de contacto, a própria estrutura organizacional, bem como a 

existência de medidas de desempenho excessivamente centradas na eficiência interna e 

pouco relacionadas com a qualidade prestada.  
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Para além disso, o facto das decisões (no contexto do sector público local) serem o 

resultado de uma eleição colectiva realizada através de um processo político, o qual vai 

determinar os recursos disponíveis, a natureza dos serviços a prestar, os critérios de 

acesso aos mesmos e o sistema pelo qual são fornecidos (Clarke e Steward, 1986 in 

Cervera, 1998), tem implicações ao nível do marketing, devendo este assumir uma 

posição ligada a metas políticas e a mecanismos de funcionamento democrático (Walsh, 

1994). 

Tal como aconteceu com o conceito de marketing, desenvolvido originalmente no 

âmbito empresarial, também o conceito de orientação para o mercado sofreu evoluções 

no sentido da sua ampliação e aplicação a novos contextos, nomeadamente na área do 

sector público. O próximo ponto aborda esta temática. 

2.1.3.4 Orientação para o Mercado no Sector Público  

Na presente dissertação, o núcleo central do conceito de orientação para o mercado, no 

âmbito privado e público, é composto pela geração de informação sobre o mercado, a 

disseminação dessa informação e a resposta à mesma, tanto no ambiente interno 

(aplicado aos clientes internos/funcionários da organização) como no externo (ou seja, 

aos clientes externos). De seguida, aborda-se estes conceitos na sua aplicação ao sector 

público. 

 Orientação para o mercado (externo) 

Actualmente, a filosofia e as ferramentas de marketing têm feito parte das estratégias e 

das acções que as organizações do sector público implementam para desenvolver as 

comunidades que servem e promover uma melhor satisfação dos cidadãos/clientes, bem 

como para a sua própria transformação (em entidades modernas e eficientes). A 

adopção do conceito de marketing nas organizações públicas, e a consequente 

orientação para o mercado, pode facilitar a prestação de serviços públicos mais 

ajustados às procuras dos cidadãos/clientes e mais cuidadosamente dirigidos àqueles 

cuja necessidade é maior (Wanna et al., 1992 in Cervera, 1998). 

As organizações do sector público deverão procurar, através da orientação para o 

cidadão (Young, 1991): 1) A participação dos representantes dos cidadãos nos 

processos de planificação e prestação dos serviços; 2) A participação do cidadão como 

utilizador individual no local de prestação; 3) A criação de um sistema de recolha de 
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reclamações; 4) A aquisição e disseminação da informação sobre os serviços 

disponíveis e o seu uso; 5) A ampliação da capacidade de escolha do utilizador 

mediante a criação de novos serviços; e 6) A utilização regular e sistemática da óptica 

do consumidor para a avaliação dos padrões dos serviços e sua conveniência. 

Uma série de atributos podem ser atribuídos a organizações que desenvolvem 

comportamentos orientados para o mercado. Marson (1993 in Cervera, 1998) 

identificou os seguintes atributos das organizações públicas orientadas para o cliente: 1) 

Liderança fortemente comprometida com a excelência do serviço; 2) Uma missão 

explícita de compromisso para com a satisfação do público; 3) Medição formal das 

expectativas do público e do seu nível de satisfação; 4) Formação do pessoal em 

técnicas de serviço ao cliente; 5) Capacitação do pessoal para a tomada de decisões; 6) 

Estabelecimento de padrões de serviço dirigidos ao cliente e controlo da actuação; 7) 

Revisão de políticas, procedimentos, formulários e localização dos departamentos para 

uma maior proximidade ao cliente; 8) Utilização da tecnologia para a melhoria dos 

serviços; 9) Sistemas de recompensas ligados à estratégia de serviço; e 10) Planos 

anuais de melhoria de serviços e da organização.  

A relação entre a Administração com o público deverá ser definida segundo a percepção 

dos utilizadores do serviço, tendo um serviço público orientado ao utilizador os 

seguintes elementos (Flynn, 1991 in Cervera, 1998): o conhecimento sobre o que 

pensam os utilizadores, actuais e potenciais, do serviço; a decisão conjunta sobre o grau 

de participação do utilizador na prestação do serviço; a sincronização da oferta e da 

procura; o cuidado com os aspectos físicos da prestação; a atenção especial aos aspectos 

periféricos do serviço; a escolha do pessoal apropriado e a presença de uma cultura e 

valores organizativos que conduzam à realização das trocas em benefício mútuo.  

Para Cervera (1998), um modelo de orientação para o mercado no âmbito do sector 

público local (Figura 2.1.22) exige um planeamento mais amplo do que aquele que seria 

estabelecido para as organizações de serviços. Isto porque, o sector público local não é 

apenas um fornecedor de serviços, devendo considerar-se outros aspectos derivados da 

sua dimensão política. O fornecimento e gestão dos serviços públicos, tarefas das 

diversas organizações do Estado, deverão ser efectuados com base em princípios mais 

amplos, tais como a justiça, equidade e acesso, responsabilidade democrática e 

capacitação do cidadão (Grayson, 1994, in Cervera, 1998).         
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Figura 2.1.22: O modelo de orientação para o mercado nos governos locais 

 
Fonte: Adaptado de Bhuian (1992 in Cervera, 1998:182) e Wodd e Bhuian (1993) 

ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO NOS GOVERNOS LOCAIS 

GERAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO 

DISSIMINAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO 

RESPOSTA À 
INFORMAÇÃO 

Disseminar a 
informação sobre: 
- Cidadãos 
- Factores externos 
- Competição 
Criando fluxos: 
- Horizontais 
- Verticais 

Procura de 
informação sobre: 
- Cidadãos 
- Factores externos 
- Competição 
Utilizando: 
- Meios formais 
- Meios informais 

Desenvolvendo, 
desenhando e 
implementando reactiva e 
proactivamente: 
- Programas, produtos, 
serviços 
- Sistemas para promover, 
fixar preços, distribuir e 
criar produtos e serviços 
Utilizando: 
- Segmentação 
- Diferenciação 
- Outras ferramentas de 
marketing

No contexto do sector público local, o conceito de orientação para o mercado pode ser 

entendido como sinónimo de “orientação ao serviço do público” (Walsh, 1989:6), sendo 

conceptualizada como “uma filosofia que guia as autoridades locais que pretendem aproximar-se 

do desafio de desenvolver novos padrões de organização mais sensíveis. Baseia-se na ideia de que as 

autoridades locais deverão prestar serviço para e com as pessoas e não simplesmente para as 

pessoas”, e isso deverá reflectir-se nos sistemas, estruturas, processos e cultura da 

organização (Cervera, 1998). A autora argumenta que este conceito é composto por três 

dimensões: geração, disseminação e respostas à informação. 

A dimensão “geração de informação” diz respeito à obtenção de informações sobre as 

necessidades dos cidadãos, sobre os factores externos à organização que influenciem 

essas necessidades e sobre as acções da concorrência que tem impacto nessas 

necessidades. No âmbito do governo local, depois de identificado o público dos serviços 

públicos locais, dever-se-á construir relações com ele para que se descubra as suas 

necessidades futuras. Estas relações, além de tornarem a organização proactiva e com 

capacidade de antecipação às mudanças, contribuem para o reforço do compromisso de 

uma política de serviço ao público como filosofia da organização (Cervera, 1998). 

A pesquisa de mercado, no contexto do sector público local, possui as seguintes 

finalidades (Cervera, 1998): 1) Compreender os pontos de vista do público e melhorar o 

impacto e qualidade das decisões; 2) Conhecimento das procuras, desejos e 
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necessidades dos cidadãos, quando a informação fornecida pelos mecanismos de 

votação não se considera suficiente; 3) Localização de recursos e definição de 

objectivos; 4) Avaliação dos programas políticos, ajudando a estabelecer indicadores do 

rendimento sensíveis à satisfação dos cidadãos, seguindo o desempenho em relação a 

tais indicadores e a revisão da qualidade dos serviços; e 5) Fornecimento de informação 

que ajude a implementar a mudança organizacional necessária para se conseguirem 

transformar em instituições mais orientadas para o consumidor. 

A componente de “disseminação de informação” agrega a difusão, por toda a 

à informação”. Depois de obtidas e 

89) identificou, como dimensões da 

organização, das informações recolhidas na fase anterior, bem como a criação de 

mecanismos de coordenação apropriados que garantam a geração, disseminação e 

resposta à informação. Portanto, a comunicação e coordenação entre os diversos 

departamentos possibilita que as decisões se tomem de maneira interfuncional e que se 

executem com o compromisso de todos os membros da organização (Shapiro, 1988). 

Para difundir as informações existem diversos métodos, de carácter formal ou informal, 

mediante fluxos de comunicação verticais e horizontais. O sector público local deverá 

fomentar a cooperação, a nível horizontal e vertical, entre os diversos organismos, para 

a prestação dos seus serviços (Cervera, 1998). 

Por último, surge a dimensão “resposta 

disseminadas as informações, as organizações do sector público local deverão desenhar 

as estratégias para dar resposta ao público (Cervera, 1998). Portanto, esta dimensão 

implica dois tipos de acções da responsabilidade de todos os departamentos: o 

desenvolvimento de planos (desenho da resposta), e a implementação de tais planos 

(implementação da resposta). Para se implementar, de forma válida, uma resposta com 

base na informação gerada e disseminada é necessário, com frequência, utilizar 

ferramentas de marketing, tais como a segmentação de mercado e a diferenciação da 

organização e dos seus serviços (Cervera, 1998). 

No âmbito do sector público local, Walsh (19

capacidade de resposta, o acesso, a qualidade, a escolha e o controlo participativo. No 

modelo proposto por Cervera (1998), a autora elabora, com base em diversas 

investigações, o tipo de acções inerentes ao desenho e à implementação da resposta ao 

mercado, conforme se pode ver no Quadro 2.1.12. 
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Quadro 2.1.12: 
Uma Câmara Municipal capaz de responder ao cidadão 

Resposta Acções 
Consideração da procura e necessidades dos cidadãos no desenho 
e aplicação de políticas 
Consideração das sugestões do público no desenho de políticas 
A informação recolhida sobre o público utiliza-se e considera-se 
no processo de elaboração de orçamentos e na criação de novos 
serviços 

 
 
 

Desenho da resposta 

A informação recolhida sobre os cidadãos utiliza-se e considera-
se no processo de modificação ou eliminação dos serviços 
existentes 
Procurar a qualidade 
Difundir acessibilidade: temporal, cognitiva (compreensível, 
informação e comunicação) e espacial (geográfica, física) 
Fomentar a equidade 
Capacitar a escolha 
Fomentar a participação activa 

 
 

Implementação da 
resposta 

Promover a cidadania 
Fonte: Adaptado de Cervera (1998:201) 

Em síntese, comparativamente com as pesquisas desenvolvidas no âmbito empresarial, 

as investigações sobre a orientação para o mercado (e o seu relacionamento com outros 

conceitos), no contexto público, são em menor número, mas apresentando uma 

tendência crescente. Por exemplo, apontam-se os estudos aplicados ao governo local 

(Cervera, 1998; Cervera et al., 2001); ao governo estatal (Caruana et al., 1997, 1999), às 

universidades públicas (Caruana et al., 1998a; Caruana et al., 1998b); aos serviços 

policiais (Drummond et al., 2000), e ao sector público em geral (Caruana et al., 1998b). 

A orientação para o mercado25 (ou usando a terminologia do âmbito público, a 

orientação ao serviço do público), parece ser necessária para criar uma cultura de 

serviço ao público que seja compatível com a eficácia, a equidade e o respeito pela 

legalidade, valores e pautas que, tradicionalmente, regem a Administração pública 

(Cervera, 1998).  

No desempenhar de actividades orientadas para o mercado, além do público externo 

deve-se considerar também o público interno, ou seja, os funcionários das organizações. 

                                                 
25   Contudo, neste sector, a orientação para o mercado é considerada como uma condição necessária mas 

não suficiente para a melhoria da prestação de serviços, dado que: 1) esta orientação não terá nenhum 
impacto se não permeia todas as actividades a todos os níveis de uma organização; 2) a resolução de 
problemas na prestação de serviços é possível através da orientação para o mercado se a falta desta 
orientação for a origem destes problemas. Se a origem dos problemas reside em outros factores (como 
a escassez de recursos ou a falta de autonomia e de cooperação), tal orientação fica limitada na sua 
capacidade para a melhoria dos serviços (Wanna et al., 1992 in Cervera, 1998).  
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As pessoas (funcionários) constituem um elemento diferenciador, da organização e da 

sua oferta (Judd, 2003), correspondendo ao 5º “P” do marketing mix. As pessoas são, 

nos dias de hoje, consideradas como o recurso mais valioso das organizações e seu 

activo mais importante (Lindon et al., 1999). Esta temática pode ser analisada sob a 

óptica do marketing aplicado no interior da organização (ou marketing interno). O 

marketing interno é um factor chave para todas as organizações (Cahill, 1995), dado 

que, quer no sector privado quer na Administração pública, se verifica a tendência para 

a valorização e desenvolvimento do factor humano como aspecto central das 

organizações (Carapeto e Fonseca, 2005).   

 Implementação do conceito de marketing interno (orientação para o mercado 
interno) 

Uma orientação para o mercado baseada apenas em factores externos (foco nos clientes 

externos) parece demasiado restritiva para ser efectivamente aplicada no sector público, 

face aos elementos de serviço dominam o marketing-mix das organizações deste sector 

(Drummond et al., 2000). Os colaboradores internos das organizações são os agentes da 

prestação do serviço e os garantes do seu nível de qualidade, logo o relacionamento que 

estes estabelecem com os clientes externos constitui um dos factores essenciais para a 

conquista e fidelização dos mesmos (Lindon et al., 1999). Para a concretização dos 

objectivos das organizações públicas e para a prestação de serviços de qualidade aos 

cidadãos/clientes, o contributo dos funcionários é determinante: “a modernização da 

Administração pública tem de se fazer com e para os funcionários” (Carapeto e Fonseca, 2005: 

397).  

O marketing interno teve a sua origem no marketing de serviços. O marketing interno é 

útil numa perspectiva de marketing de serviços, tendo em conta a relevância assumida 

pela ideia de que a satisfação dos clientes externos está consubstanciada na obtenção de 

satisfação dos clientes internos (funcionários). No contexto do sector público, vários 

estudos demonstram que os funcionários públicos estão menos satisfeitos do que os que 

trabalham no sector privado (Rainey et al., 1976). E isso, inevitavelmente, perpassa para 

o exterior, nos denominados “momentos de verdade”, ou seja, aquilo que os 

funcionários experienciam no seu trabalho é transmitido nesses “encontros de serviços”. 

Como se viu na revisão da literatura sobre o marketing interno, podem ser apontadas 

três fases principais no desenvolvimento do conceito, as quais têm, também, aplicação 
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no contexto do sector público. Na primeira fase a ideia base reside na motivação e 

satisfação dos funcionários, sendo que a ideia subjacente é tratar os funcionários como 

clientes. No sector público, esta noção também é relevante, devido à forte protecção 

legal que os funcionários do sector têm (Giersch, 2007). Na segunda fase, predomina o 

foco na orientação para o cliente. O marketing interno é utilizado para promover, nos 

funcionários, comportamentos orientados para o cliente externo. A terceira fase 

preconiza que o marketing interno pode potenciar a implementação de estratégias e 

mudanças organizacionais. Todas as fases enunciadas são relevantes para a 

Administração pública, sendo dirigidas à criação de um equilíbrio de interacções entre 

perspectivas de fornecimento de serviços, do interior para o exterior e do exterior para o 

interior (Giersch, 2007). 

O sector público é um sector mão-de-obra intensivo. Logo, assumindo que “a reforma do 

Estado e da Administração pública compreende, como tema central e estratégico, a gestão dos 

recursos humanos” (Carapeto e Fonseca, 2005:213), entende-se a potencial importância 

que o marketing aplicado ao interior da organização poderá ter, numa actuação em 

complementaridade com a gestão estratégica de recursos humanos. De facto, no 

contexto público, o marketing interno assume-se como fundamental, começando a ser 

encarado como uma verdadeira ferramenta da gestão pública (Lindon et al., 1999).   

Assumindo uma concepção ampla do marketing público (a qual incluiria as práticas de 

marketing interno, social, político, eleitoral, institucional, não lucrativo), o marketing 

interno procura (através de actividades semelhantes ao homólogo marketing externo), 

motivar as pessoas que prestam os serviços na organização pública ou que colaboram 

com ela, orientando-as para a concretização dos objectivos organizacionais (Galán et 

al., 2001). É evidente, também, segundo os autores, a relevância do marketing interno 

para potenciar o êxito dos programas de marketing externo, dado que a satisfação ou 

insatisfação dos funcionários implica efeitos de feedback que afectam a implementação 

de medidas de carácter externo (objectivos, recursos ou capacidades), condicionando 

aspectos como a qualidade de serviço, a atenção dada ao cidadão/cliente, entre outros. 

Neste contexto, Vázquez et al. (1997 in Galán et al., 2001) representam a repercussão 

que o marketing interno pode ter nas acções de marketing externo no âmbito público, 

como se pode ver na Figura 2.1.23. 
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Figura 2.1.23: Influência do marketing interno sobre o marketing externo no âmbito 
público 

 

Âmbitos de 
aplicação do 

marketing nas 
Administrações 

públicas 

Plano  
interno 

Plano  
externo 

Microambiente         Macroambiente

Ambiente
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outros públicos 

Recursos humanos 
(funcionários e 

contratados) 

Insatisfação 

- Falta de 
motivação 
- Ausência de 
rendimento 
- Não-
envolvimento 

- Motivação 
- Rendimento 
- Integração 

Satisfação

Retroalimentação

Objectivos 

Recursos

Capacidades

Resultados em termos de 
objectivos propostos para as 

diferentes políticas e entidades 

Fonte: Construído a partir de Vázques et al. (1997 in Galán et al., 2001) 

Os autores argumentam que, na Administração pública, a implementação de acções de 

marketing interno reveste-se de grande importância (mesmo considerando a falta de 

costume a seu respeito e as particularidades da situação laboral dos funcionários 

públicos), dado que, com segurança, obter-se-iam resultados positivos nos 

relacionamentos estabelecidos com os funcionários, que se traduziriam posteriormente 

em melhores resultados das políticas de marketing externo.  

No âmbito do sector público, a necessidade de adopção de práticas de marketing 

interno, como forma de melhorar o modo como as organizações servem os seus clientes 

externos, é evidente. Para que o conceito de marketing seja aplicado nas organizações 

públicas é essencial a aceitação de uma filosofia (e atitudes para com o público) mais 

receptiva, especialmente pelas pessoas que lá trabalham. Fazer com que os funcionários 

pensem de maneira diferente, acerca deles próprios, dos clientes, dos gestores e 

fornecedores, é crucial em qualquer esforço de mudança organizacional (Milakovich, 

2003). Assim, uma questão premente neste sector diz respeito à forma como os recursos 

humanos são geridos, estando esta questão directamente associada à aplicação do 

marketing no interior da organização. O sector enfrenta, ainda, sérios desafios de gestão 

para conseguir motivar, empower e recompensar os funcionários (Behn, 1995 in 

Milakovich, 2003). 
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O público expressa, em muitas democracias modernas, um elevado descontentamento 

com este sector (Vigoda-Gadot e Yuval, 2003), sendo que muitas das críticas se associa 

à gestão das pessoas. Essas críticas resultam da disfunção do modelo burocrático, que 

procura um elevado grau de controlo sobre as actividades dos subordinados, 

sustentando que a eficiência é mais facilmente conseguida em organizações 

hierarquicamente presas a normas e impessoais no seu comportamento em relação a 

funcionários e clientes. Portanto, neste sector, a gestão das pessoas ainda está muito 

vinculada ao paradigma mecanicista, tendo absorvido pouco do paradigma holístico que 

abrange mais profundamente as áreas de actuação humana. Nesse sentido, parece 

premente a necessidade de adoptar instrumentos de gestão, como o marketing interno, 

através do qual se proporcione condições de trabalho psicossociais mais favoráveis para 

os funcionários. 

Contudo, e independentemente da maior ou menor evidência relativamente à 

conveniência de aplicação das várias políticas e técnicas de marketing interno no 

contexto do sector público, ainda há muito que fazer para conseguir uma adequada 

materialização prática de tal necessidade (Galán et al., 2001). De facto, apesar de 

existirem diversos estudos que abordam temas relacionados ao marketing interno no 

âmbito público (por exemplo, motivação, qualidade de serviço interna, gestão de 

recursos humanos), as investigações que, de forma directa, analisam este tema neste 

sector ainda são reduzidas (como exemplos apontam-se os estudos de Ewing e Caruana, 

1999; Galán et al., 2001; e Mawby e Worthington, 2002). 

Uma das temáticas fundamentais nesta dissertação diz respeito ao estudo sobre o 

conceito de marketing, na sua aplicação ao ambiente interno e externo das organizações. 

Como foi dito, as organizações objecto de análise actuam no contexto do sector público, 

daí a importância em se rever esta temática neste âmbito. Estes foram os objectivos da 

presente secção (secção 2.1) deste trabalho. Para além da implementação do conceito de 

marketing (no ambiente interno e externo), analisada no âmbito lucrativo e não 

lucrativo, outros conceitos são importantes para a actual investigação. Relembra-se que 

se pretende averiguar o impacto da implementação do marketing em determinados 

resultados organizacionais, especificamente na satisfação no trabalho, no 

comprometimento organizacional e no desempenho organizacional. Neste 

enquadramento, na próxima secção, realiza-se a revisão da literatura sobre a satisfação 

no trabalho e o comprometimento organizacional. 

 148 



2.2 RESPOSTAS ATITUDINAIS: SATISFAÇÃO NO TRABALHO E 

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL  

As atitudes de membros organizacionais constituem um tema vastamente explorado e 

investigado em diversas correntes de literatura. De forma geral, uma atitude 

corresponde a um conjunto de crenças e sentimentos gerais que as pessoas possuem 

acerca de certos objectos. Ao pressupor sentimentos e características avaliativas, as 

atitudes relacionam-se com respostas individuais a um determinado objecto (Alcobia, 

2001).  

Na presente investigação, os conceitos de satisfação no trabalho e de comprometimento 

organizacional são entendidos como correspondendo a respostas atitudinais dos 

membros de uma organização (ou atitudes relacionadas com o trabalho e com a 

organização como um todo). Nas próximas sub-secções, apresenta-se uma visão geral 

dos conceitos de satisfação no trabalho e comprometimento organizacional (suas 

definições, antecedentes e consequências), e referem-se alguns estudos efectuados sobre 

esta temática no âmbito do sector público. 

2.2.1 SATISFAÇÃO NO TRABALHO  

A satisfação no trabalho é um dos fenómenos mais estudados na literatura (por 

exemplo, nas áreas do comportamento organizacional, da psicologia e da gestão de 

organizações). Há longas décadas que se verifica um interesse pela compreensão deste 

conceito, permanecendo actualmente uma preocupação central dos gestores e da 

comunidade académica.  

A relevância deste tema é demonstrada pela imensa quantidade de investigações que se 

debruçaram sobre o assunto. Por exemplo, em 1976, Locke estimou que, desde 1930, 

mais de 3000 artigos, livros e dissertações foram publicados sobre a satisfação no 

trabalho. Desde então, muitos mais estudos foram publicados.  

Segundo Alcobia (2001), são inúmeras as razões que justificam este interesse no seu 

estudo, tanto numa perspectiva do indivíduo (dado que resulta de aspectos como o 

respeito, o bem-estar e a saúde psicológica), como no âmbito organizacional (tendo em 

conta que pode influenciar o funcionamento da organização e contribuir para o 

incremento da produtividade). 
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2.2.1.1 O Conceito de Satisfação no Trabalho 

Para se compreender o conceito de satisfação no trabalho é necessário defini-lo. 

Contudo, antes de o fazer, é importante referir a forte ligação existente entre as 

abordagens teóricas que sustentam os estudos sobre a satisfação no trabalho e as 

denominadas teorias de motivação. Apesar de o conceito de motivação não ser sinónimo 

de satisfação no trabalho, ele é frequentemente ligado à satisfação, e as teorias da 

motivação26 têm formado a base dos modelos e medidas da satisfação no trabalho 

(Mullins, 1996 citado por Lok, 1997). De um ponto de vista teórico, os modelos da 

motivação no trabalho retratam a satisfação no trabalho como uma atitude fundamental 

que pode auxiliar a prever o comportamento (Steers et al., 1996 in Stanton et al., 2001). 

Tendo em consideração que o ser humano é influenciado por numerosos e variados 

motivos, a satisfação de um indivíduo no seu trabalho tem um significado diferente para 

diferentes pessoas (Schneider e Vaught, 1993). Logo, definir satisfação no trabalho não 

é uma tarefa fácil, face às centenas de definições existentes (quase tantas quanto os 

autores que estudaram o tema). Da revisão da literatura efectuada, verifica-se a 

inexistência de consenso acerca de uma definição universal do conceito (Locke, 1976), 

sendo pouco provável que tal se consiga definitivamente.  

Uma das primeiras definições de satisfação no trabalho foi fornecida por Hoppock, em 

1935, quando este autor descreveu o conceito como correspondendo a determinadas 

circunstâncias psicológicas, fisiológicas e ambientais que fazem com que uma pessoa 

expresse satisfação com o seu trabalho (Stanton et al., 2001). Schneider e Vaught 

(1993) cita as conceptualizações de Vroom, em 1964, segundo a qual a satisfação no 

trabalho corresponde ao grau pelo qual os funcionários têm uma orientação afectiva 

positiva relativamente ao seu emprego na organização, e de Smith et al., em 1969, que 

considera a satisfação como correspondendo aos sentimentos ou respostas afectivas 

relativamente a aspectos específicos da situação laboral. 

Uma definição clássica foi proposta por Locke (1976). Para o autor, a satisfação no 

trabalho corresponde a um estado emocional positivo ou agradável, resultante da 

avaliação que os funcionários fazem ao trabalho ou às experiências no trabalho. Nesta 

definição é evidente a tendência de atribuir à satisfação um carácter afectivo, que 

reflecte reacções de natureza emocional face ao trabalho, e não um determinado padrão 
                                                 
26  Na presente investigação, não se efectuará uma revisão destas teorias; para uma análise mais detalhada 

ver Alcobia (2001). 
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de comportamento ou actividade. Dessa forma, vai presumir uma atitude do indivíduo 

em relação ao seu trabalho. Para Newstron e Davis (1993 in Alcobia, 2001), a satisfação 

no trabalho corresponde ao conjunto de sentimentos e emoções favoráveis ou 

desfavoráveis resultantes da forma como os empregados consideram o seu trabalho. Na 

concepção dos autores, a satisfação é constituída num determinado período de tempo, à 

medida que o funcionário obtém informações sobre o ambiente de trabalho. É realçada a 

natureza afectiva e dinâmica da satisfação, podendo esta deteriorar-se mais rapidamente 

do que o tempo que levou a ser formada. 

Uma forma simples e geral de definir a satisfação no trabalho foi proposta por Spector 

(1997). Para o autor, a satisfação no trabalho corresponde à forma como as pessoas se 

sentem em relação ao seu trabalho e aos seus diferentes aspectos. Reflecte o grau pelo 

qual as pessoas gostam (satisfação) ou não (insatisfação) do seu trabalho.  

Como se pode observar, as definições propostas pelos autores citados assumem uma 

visão da satisfação enquanto um estado emocional, um sentimento ou uma resposta 

afectiva. Para além desta perspectiva, na opinião de Alcobia (2001), as inúmeras 

definições podem ainda ser agrupadas segundo a visão da satisfação como uma atitude 

generalizada em relação ao trabalho, que envolve componentes cognitivas (pensamentos 

ou avaliação do objecto de acordo com o conhecimento), afectivas (sentimentos, 

emoções positivas ou negativas), e comportamentais (predisposições 

comportamentais/de intenção em relação ao objecto). A satisfação no trabalho é uma 

atitude que os indivíduos mantêm acerca dos seus trabalhos. Desta forma, para além de 

sentimentos e emoções, agrupa um conjunto complexo de cognições, percepções e 

avaliações que influenciam intenções comportamentais.  

A diversidade de definições presentes na literatura é uma realidade, havendo também 

divergências quanto à dimensionalidade do conceito: existem autores que o tratam numa 

vertente unidimensional, enquanto que outros pesquisadores analisam-no numa vertente 

multidimensional (Alcobia, 2001). Na abordagem unidimensional, considera-se a 

satisfação no trabalho como uma atitude geral relativamente ao trabalho como um todo. 

Na abordagem multidimensional, a satisfação integra um conjunto de factores 

associados ao trabalho, sendo possível medir a satisfação em relação a cada um deles. 

Exemplos de factores mais frequentemente pesquisados são a satisfação com: a chefia, a 

organização, os colegas de trabalho, as condições de trabalho, a progressão na carreira, 

as recompensas salariais, os subordinados, a estabilidade do emprego, a quantidade de 
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trabalho, o desempenho pessoal, entre outros (Alcobia, 2001). Portanto, as duas formas 

de analisar este tópico são a abordagem da satisfação global e a abordagem das facetas 

da satisfação.  

 Medição do Conceito 

Tendo em conta as dificuldades para definir a satisfação no trabalho, medir este 

conceito não é uma tarefa fácil. Dado que não existe acordo sobre uma única definição, 

não é surpresa que também não exista consenso quanto à sua medição (Wanous e 

Lawler, 1972).  

Podem ser utilizados dois métodos principais para medir a satisfação no trabalho: o 

método baseado numa medida global (muitas vezes esta medida pode ser obtida através 

de uma única questão, por exemplo: em termos globais, o quanto está satisfeito com o 

seu trabalho?), ou o método baseado em escalas de facetas, através das quais se mede 

áreas do trabalho separadas ou específicas. Em ambos os métodos, são diversos os 

instrumentos existentes para medir a satisfação no trabalho. Segundo Stanton et al. 

(2001), a primeira medida contemporânea da satisfação no trabalho foi publicada por 

Hoppock em 1935, contendo quatro indicadores que medem a satisfação global.  

Dos instrumentos que têm recebido maior atenção na literatura, Alcobia (2001) destaca 

os seguintes: 1) O Minnesota Satisfaction Questionnaire – MSQ: Foi desenhado para 

medir aspectos específicos da satisfação, apresentando duas versões, a curta (20 itens) e 

a completa (100 itens); 2) O Job Descriptive Index – JDI: Esta escala, composta por 72 

itens, mede cinco dimensões relacionadas com o trabalho: satisfação com o trabalho, 

satisfação com o salário, satisfação com a promoção, satisfação com a supervisão e 

satisfação com os colegas; 3) O Job Satisfaction Survey – JSS: A escala é composta por 

36 itens e procura medir a satisfação com cada uma das nove dimensões consideradas 

(salário, promoção, benefícios, supervisão, recompensas, procedimentos operacionais, 

colegas, natureza do trabalho e comunicação); e 4) O Job Diagnostic Survey – JDS: 

Esta escala estuda os efeitos de diferentes características de um trabalho nos 

funcionários. As subescalas medem a natureza do trabalho e das tarefas, a motivação, a 

personalidade, os estados psicológicos e as reacções ao trabalho. 

Para além de aspectos relacionados com as conceptualizações e formas de medir a 

satisfação no trabalho, é importante compreender o que causa este conceito, bem como 

os potenciais resultados da sua presença nas organizações. 
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2.2.1.2 Antecedentes e Consequências da Satisfação no Trabalho 

Para compreender totalmente este conceito é relevante identificar as potenciais causas 

(antecedentes) e os impactos (consequências) a ele associados. Também, neste âmbito, 

se realizaram extensas investigações. A determinação das variáveis críticas que podem 

melhorar a satisfação no trabalho constitui um dos pólos de interesse de investigação 

por parte dos pesquisadores. Através da compreensão dos antecedentes deste conceito 

pode-se, potencialmente, entender melhor como influenciar a relação entre a satisfação 

e as suas consequências. Os factores que actuam como antecedentes podem ser 

agrupados nas seguintes categorias (Alcobia, 2001): 1) Variáveis situacionais, 

intimamente relacionadas com o próprio trabalho ou ambiente de trabalho; e 2) 

Variáveis individuais, ou seja, características sócio-demográficas ou disposicionais dos 

indivíduos. 

Relativamente ao primeiro grupo de factores determinantes (variáveis situacionais), 

são diversos os estudos que estabelecem as seguintes variáveis como antecedentes da 

satisfação no trabalho (Alcobia, 2001): 

- Características da função: Há algum tempo se acredita que as características da 

função têm uma influência na satisfação no trabalho, sendo a teoria de maior relevo 

nesta área desenvolvida por Hackman e Oldham (1976 in Alcobaia, 2001). Segundo os 

autores, funcionários que desempenham tarefas com elevada variedade de aptidões, 

autonomia na função e significado da tarefa tendem a experienciar maiores níveis de 

satisfação no trabalho face àqueles que desempenham funções com níveis reduzidos 

destes atributos. 

- Sistemas de recompensas e salários: De acordo com Spector (1997), as pesquisas 

que analisaram a influência dos sistemas de recompensas e dos níveis salariais na 

satisfação no trabalho têm mostrado associações relativamente baixas. 

- Características organizacionais: É comprovada, por diversos estudos, a existência de 

uma associação entre a satisfação no trabalho e determinadas características 

organizacionais, por exemplo: a comunicação organizacional e a distribuição de poder 

(Alcobia, 2001 cita, como exemplos, o estudo efectuado por Muchinsky, em 1977 para 

a primeira característica, e de Drake e Mitchell em 1977 para a segunda). 
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- Conflito trabalho-família: Esta é uma outra variável utilizada como determinante da 

satisfação no trabalho, sendo demonstrado, frequentemente, correlações significativas 

(Alcobia, 2001). 

No que respeita ao segundo grupo de factores (variáveis individuais), a relação entre as 

variáveis demográficas e a satisfação no trabalho tem sido objecto de estudo por vários 

pesquisadores (por exemplo, Alcobia, 2001 cita os estudos efectuados, em 1987, por 

Lewis e Cooper, e em 1992 por Rice et al.). Exemplos de factores pessoais estudados 

são o género, a idade, o nível educacional, as diferenças culturais e éticas. Por outro 

lado, no âmbito das variáveis individuais/disposicionais, os estudos assumem que a 

satisfação no trabalho é uma função de disposições dos indivíduos. Por outras palavras, 

algumas evidências empíricas revelam que determinadas predisposições de carácter 

genético podem contribuir para que um indivíduo tenda a estar satisfeito ou não com o 

seu trabalho (Alcobia, 2001). Segundo essas pesquisas, a satisfação no trabalho poderá 

ser um produto de determinados traços de personalidade dos indivíduos.  

No contexto das consequências, o tema da satisfação no trabalho é importante devido às 

potenciais implicações em determinadas atitudes e comportamentos relacionadas com o 

trabalho. Em termos globais, as pesquisas têm-se focalizado em consequências 

relacionadas com o desempenho profissional e a produtividade, os comportamentos de 

fuga (absentismo, turnover), o burnout, os comportamentos de cidadania 

organizacional, e o bem-estar físico/psicológico e satisfação com a vida (Alcobia, 

2001): 

- Desempenho profissional/produtividade: Sendo a satisfação no trabalho uma atitude 

individual acerca do trabalho, é razoável pressupor que terá implicações significativas 

na forma como os indivíduos desempenham esse trabalho. Neste contexto, muitos 

pesquisadores têm analisado a relação entre a satisfação no trabalho e o desempenho no 

trabalho. Apesar da quantidade de estudos existentes, esta relação ainda é uma questão 

em aberto.  

- Comportamentos de fuga: A satisfação no trabalho tem vindo a ser considerada 

como um importante preditor de diversos comportamentos relacionados com o trabalho, 

por exemplo, o absentismo e o turnover. Alcobia (2001) faz referência à existência de 

alguns estudos que demonstram a relação entre a insatisfação no trabalho e o aumento 

do absentismo; contudo, aludem também à existência de outras pesquisas que mostram 
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uma baixa correlação entre a satisfação e o absentismo. No que respeita ao turnover, 

Alcobia (2001) enuncia alguns estudos27 nos quais se verifica uma relação elevada com 

a satisfação no trabalho, bem como entre a satisfação e a vontade de querer abandonar a 

organização. 

- Comportamentos de cidadania organizacional: Um outro grupo de potenciais 

consequências da satisfação associa-se aos comportamentos de cidadania organizacional 

(ou comportamentos extra-papel). Algumas pesquisas (por ex: Organ e Konovsky, 1989 

in Alcobaia, 2001) têm descoberto que este tipo de comportamentos se manifesta, com 

maior incidência e probabilidade, em indivíduos que estão mais satisfeitos com o seu 

trabalho.  

- Burnout: O burnout relaciona-se com um estado de extrema fadiga psicológica e 

emocional, tendo implicações na produtividade do funcionário. São vários os estudos28 

que mostram correlações significativas entre a satisfação no trabalho e este estado de 

exaustão extrema. 

- Bem-estar físico e psicológico e satisfação com a vida: Em termos mais globais, um 

conjunto de efeitos da satisfação no trabalho relaciona-se com bem-estar físico e 

psicológico e satisfação com a vida. Por exemplo, os estudos de Spector et al. (1988 in 

Alcobaia, 2001) demonstraram uma relação positiva entre satisfação no trabalho e saúde 

mental e física dos funcionários. Por outro lado, também há estudos que comprovam 

uma relação entre a satisfação com a vida e a satisfação no trabalho (Rain et al., 1991 in 

Alcobaia, 2001) 

Na área de marketing, o conceito de satisfação no trabalho é um dos temas mais 

estudados no contexto das pesquisas sobre a força de vendas, havendo diversas 

pesquisas que abordam este conceito neste campo (Brown e Peterson, 1993); todavia, o 

estudo deste conceito também tem sido aplicado a outra categoria de funcionários, por 

exemplo, aos gestores de lojas de retalho (Lusch e Serpkenci, 1990). Ainda no âmbito 

                                                 
27   Por exemplo, Bluedorn, A.C. (1982), “A Unified Model of Turnover from Organizations”, Human 

Relations 35(2), 135-153; Crampton S.M. e Wagner, J.A. (1994), “Percept-percept Inflation in 
Microorganizational Research: An Investigation of prevalence and Effect”, Journal of Applied 
Psychology 79, 67-76; Blau, G.J. (1993), “Further Exploring the Relationship Between Job Search 
and Voluntary Individual Turnover”, Personnel Psychology 46, 313-330. 

28   Alcobia (2001) cita, como exemplos, os estudos de Bacharach, S.B., Bamberger, P. e Conley, S. 
(1991), “Work-home Conflict among Nurses and Engineers: Mediating the Impact of Role Stress on 
Burnout and Satisfaction at Work”, Journal of organizational Behavior 12, 39-53; e Shirom, A. 
(1989), “Burn Out in Work organizations”, International Review of Industrial and Organizational 
Psychology, C.L. Cooper e I.T. Robertson (eds.), 25-48, Chechester, UK, John Wiley & Sons. 

 155



da área de marketing, a existência de funcionários satisfeitos com o seu trabalho tem 

sido associada ao fornecimento de bons serviços aos clientes (e à sua satisfação), 

especialmente no domínio do marketing de serviços.  

Por último, é importante referir a conceptualização utilizada neste trabalho. O conceito 

de satisfação no trabalho refere-se, aqui, à satisfação global que uma pessoa 

experiencia com o seu trabalho, sem ter em consideração as várias “facetas” 

(componentes) que o constituem (por exemplo, satisfação com o salário, com a 

segurança). É entendida como uma atitude individual acerca do trabalho, podendo ser 

definida como uma resposta positiva face ao trabalho em termos globais.  

Uma outra resposta atitudinal a abordar na presente investigação é o comprometimento 

que os membros detêm relativamente à organização como um todo. Na próxima sub-

secção desenvolve-se, sucintamente, este tópico. 

2.2.2 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL  

O conceito de comprometimento organizacional tem ocupado um lugar proeminente em 

diversas tradições literárias. Este tema tem sido objecto de ampla análise, com vista a se 

compreender os vínculos estabelecidos pelos indivíduos com as organizações onde 

trabalham.  

Múltiplos estudos, de natureza conceptual e empírica, exploraram as definições, os 

antecedentes e as consequências do comprometimento organizacional, bem como o 

processo através do qual ele se desenvolve e influencia os diversos “actores” 

organizacionais. As expectativas sobre a importância das consequências que o 

comprometimento pode gerar (quer para os indivíduos, quer para as organizações, quer, 

numa perspectiva mais alargada, para a sociedade em geral), justificam o grande 

interesse em estudá-lo. 

2.2.2.1 O Conceito de Comprometimento Organizacional 

Nas últimas décadas, o conceito de comprometimento organizacional tem sido estudado 

profundamente por inúmeros pesquisadores. No entanto, ao examinar-se a literatura 

sobre o tema, constata-se a existência de uma grande diversidade de abordagens, tanto 

para a sua definição como no que respeita à sua medição (Allen e Meyer, 1990). Esta 

diversidade de abordagens, e de perspectivas, existentes reflecte as suas raízes em 
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diferentes disciplinas científicas (por ex: Sociologia, Teorias organizacionais, 

Psicologia Social), tal como foi notado por Mowday et al. (1982:20,21): “pesquisadores 

de várias disciplinas atribuem o seu próprio significado do tópico, aumentando a dificuldade 

envolvida na compreensão do conceito”. Os autores concluem que “fica claro que não existe um 

verdadeiro consenso em relação à definição do conceito”.  

Apesar da diversificação conceptual existente, pode dizer-se que, de forma global, o 

comprometimento organizacional tem sido entendido como uma espécie de laço 

psicológico (ligação ou vínculo) que um indivíduo estabelece com a organização onde 

trabalha. Em termos gerais, entende-se o comprometimento como uma força que liga os 

funcionários à sua organização, sendo uma espécie de “cola” que mantém os indivíduos 

ligados (tanto física como emocionalmente) à organização onde trabalham (Mowday et 

al., 1982). 

O ponto de vista comum reside na “visão de que o comprometimento é um estado psicológico 

que (a) caracteriza o vínculo dos funcionários com a organização, e (b) tem implicações para a sua 

decisão de continuar membro” (Meyer e Allen, 1991:67). Ou seja, indivíduos 

comprometidos tendem a identificarem-se com os objectivos e valores da organização, 

desejando manter o vínculo que os liga a esta (Buchanan, 1974). A diferença nas 

definições existentes relaciona-se com a forma como essa ligação é considerada. 

Mesmo tendo em conta a diversidade de significados associados ao conceito, as várias 

noções de comprometimento organizacional podem ser agrupadas segundo a dicotomia 

atitudinal/comportamental. À medida que as definições iniciais evoluíam, este tema tem 

vindo a ser dividido nestas duas principais abordagens. Para a abordagem atitudinal o 

comprometimento é visto como uma atitude que reflecte a natureza e a qualidade da 

ligação entre um funcionário e uma organização (Meyer e Allen, 1991); já a perspectiva 

comportamental tem como principal preocupação o processo através do qual os 

indivíduos desenvolvem um sentido de ligação para com as suas próprias acções e não 

para com a organização (Liou e Nyhan, 1994). Ou seja, na visão comportamental, o 

comprometimento é direccionado não a uma entidade, mas sim a um curso de acção 

(por ex: manter o emprego numa organização). 

No Quadro 2.2.1 são apresentadas algumas definições do conceito, classificadas em 

termos desta dicotomia. 
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Quadro 2.2.1: 
Definições do comprometimento organizacional 

Autor/ano Definição 
Abordagem atitudinal 

Sheldon (1971)* Atitude ou uma orientação acerca da organização que 
estabelece a ligação entre a identidade de uma pessoa com a 
organização. 

Buchanan (1974) Ligação afectiva aos objectivos e valores de uma 
organização. 

O’Reilly e Chatman (1986) A internalização de valores e crenças que estão em 
congruência com a organização. 

Abordagem comportamental 
Salancik (1977)* Um estado de ser no qual um indivíduo se liga, pelas suas 

acções e através destas, às crenças que sustêm as actividades 
e o seu próprio envolvimento. 

Mottaz (1988)* A troca de recompensas de trabalho e valores de trabalho 
entre os indivíduos e a organização. 

Iverson e Rov (1994)* O processo pelo qual os funcionários são capazes de se 
vincularem com a organização. 

Fonte: Adaptado de Lok (1997:39); *: Fontes retiradas de Lok (1997) 

O vínculo de natureza atitudinal, também denominado de afectivo, tem sido 

predominante na literatura e nas pesquisas realizadas: a abordagem mais prevalente 

considera o comprometimento como um vínculo afectivo ou emocional para com a 

organização (Allen e Meyer, 1990).  

Um dos autores que assumem uma visão atitudinal/afectiva do conceito é Buchanan 

(1974). O comprometimento organizacional é definido, por Buchanan (1974), como o 

apego afectivo de um indivíduo aos objectivos e valores da organização. O autor 

distingue entre três componentes do comprometimento organizacional: 1) Identificação 

com, ou orgulho, na organização; 2) Envolvimento, ou seja, o envolvimento psicológico 

nas actividades da organização; e 3) Lealdade, no sentido de um senso de pertença que é 

manifestado como um “desejo de ficar”. 

A perspectiva atitudinal/afectiva é, de acordo com Allen e Meyer (1990), melhor 

representada pelos trabalhos desenvolvidos pela equipa liderada por Lyman Porter 

(Porter et al., 1974; Mowday et al., 1979; Mowday et al., 1982). Estes autores, apesar 

de reconhecerem, relativamente à definição do comprometimento, a existência de uma 

corrente comportamental, assumem uma vertente atitudinal. 

Na perspectiva deste grupo de pesquisadores, o comprometimento representa algo além 

da mera lealdade passiva a uma organização, envolvendo uma relação activa, na qual os 

indivíduos estão dispostos a dar algo de si próprios para contribuir para o bem-estar 
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organizacional (Mowday et al., 1979). Por conseguinte, este conceito é apresentado 

como o estado de identificação de um indivíduo com uma organização e com os seus 

objectivos, sendo definido como “a força relativa da identificação e envolvimento dos 

indivíduos com uma organização específica” (Mowday et al., 1979:27). Nesta 

conceptualização, os autores utilizam três dimensões fundamentais: 1) Uma forte crença 

e aceitação dos valores e objectivos da organização; 2) Uma disposição em exercer um 

esforço considerável em benefício da organização; e 3) Uma forte intenção ou desejo 

em manter o vínculo com a organização. Apesar do conceito proposto pelos autores se 

basear em três factores, é encarado como unidimensional, ou seja, como uma resposta 

global que articula afecto, crenças e intenções (predisposição para acção). 

Esta equipa de pesquisadores desenvolveram um instrumento para medir este conceito, 

denominado de Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), tendo como base os 

três factores referidos (crenças, afectos e intenções). Este instrumento de medição, 

composto por 15 itens, tem sido amplamente utilizado na literatura (Allen e Meyer, 

1990). 

Em termos globais, nesta perspectiva atitudinal, o comprometimento reflecte um tipo de 

vínculo que se caracteriza por uma forte ligação emocional do funcionário para com a 

organização onde trabalha, traduzindo-se por sentimentos de pertença e desejos de 

manter membro, de envolvimento com os papéis de trabalho, de lidar com os problemas 

da organização como se fossem seus ou, em termos de senso comum, de “vestir a 

camisola”. 

Apesar de ter sido tratado, em algumas pesquisas, como um conceito unidimensional, à 

medida que a pesquisa sobre o tema evoluiu e amadureceu, é agora amplamente 

reconhecido que este conceito é, na sua natureza, multidimensional (Mathieu e Zajac, 

1990). De facto, há uma crescente concordância acerca desta multidimensionalidade 

(O’Reilly e Chatman, 1986).  

A complexidade e multidimensionalidade do conceito coloca-se ao nível: 1) Das bases 

do comprometimento (ou da natureza do vínculo estabelecido): para além da 

perspectiva atitudinal/afectiva, outras abordagens têm sido sugeridas na literatura sobre 

o tema (por ex: instrumental, normativa, comportamental e sociológica); e 2) Dos focos 

do comprometimento: embora a maioria dos estudos se concentrou em torno da 

organização como um todo, os alvos dos vínculos estabelecidos pelos funcionários 
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podem ser múltiplos aspectos do contexto de trabalho, tais como a carreira, o sindicato, 

a profissão, o grupo de trabalho. No presente trabalho, somente se aborda o vínculo 

estabelecido entre o indivíduo e a sua organização (comprometimento organizacional); 

portanto, esta última ênfase não vai ser analisada. 

As bases do comprometimento relacionam-se com a sua natureza, isto é, com os 

processos psicológicos que determinam esse vínculo. Um dos primeiros autores a 

estabelecer o comprometimento em componentes/bases diferentes foi Kelman (1958), o 

qual efectuou uma distinção, do vínculo estabelecido entre os indivíduos e a 

organização, em três bases independentes:  

1) Submissão (complience) ou envolvimento instrumental motivado por recompensas 

específicas extrínsecas. Neste caso, o indivíduo aceita a influência de outros como 

resultado de algum tipo de troca, ou seja, adopta determinadas atitudes e 

comportamentos em troca de recompensas específicas ou de forma a evitar punições 

específicas;  

2) Identificação (identification) ou envolvimento baseado num desejo de afiliação. 

Aqui, os indivíduos adoptam atitudes e comportamentos para satisfazerem um desejo 

de afiliação para com um grupo específico; e  

3) Internalização (internalization), na qual os indivíduos adoptam atitudes e 

comportamentos devido à congruência existente entre o seu sistema de valores e os 

valores e objectivos da organização. 

O’Reilly e Chatman (1986) procuraram reconceptualizar e redefinir o comprometimento 

organizacional como um conceito multidimensional. Os autores operacionalizaram a 

teoria proposta por Kelman (1958), desenvolvendo um instrumento para medir estas três 

bases de comprometimento. 

No âmbito dos modelos multidimensionais do comprometimento organizacional, o 

modelo de maior aceitação entre os pesquisadores foi proposto por Allen e Meyer 

(1990) e Meyer e Allen (1991). Os autores desenvolveram um modelo tridimensional 

que unificou várias linhas de investigação anteriores. 

De acordo com a perspectiva assumida pelos autores, o comprometimento 

organizacional é “um estado psicológico que caracteriza a relação entre o funcionário e a 

organização, tendo implicações para a sua decisão em continuar a pertencer à organização” (Meyer 

e Allen, 1991:67). Assim, trata-se de “uma ligação psicológica entre o funcionário e a sua 
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organização que torna menos provável que o funcionário saia voluntariamente da organização” 
(Meyer e Allen, 1997:252). Teoricamente, funcionários que estão comprometidos 

sentem-se ligados à organização e estão motivados para manter esse vínculo. Esta 

definição comporta três componentes: o comprometimento afectivo, o 

comprometimento de continuidade e o comprometimento normativo29. A componente 

afectiva pode ser encarada como compatível com a abordagem atitudinal, enquanto que 

as componentes de continuidade e normativa podem representar dois aspectos da 

perspectiva comportamental (Lok, 1997). 

O comprometimento afectivo pode ser definido como uma ligação emocional, 

identificação e envolvimento dos funcionários com a organização (Meyer e Allen, 

1991:67). Esta base de comprometimento reflecte uma orientação afectiva do indivíduo 

em relação à organização, decorrente de forte ligação emocional e de um sentimento 

identificação. Para os autores, “os funcionários com um forte comprometimento afectivo 

permanecem na organização porque querem”, ou seja, acontece quando os funcionários 

permanecem na organização por vontade própria. 

O comprometimento de continuidade está associado à consciência dos custos incorridos 

ao deixar a organização, bem como da avaliação das alternativas existentes, sendo que 

os funcionários ligados à organização com base nesta forma de comprometimento, 

permanecem na organização porque necessitam. Assim, os indivíduos sentem que 

devem manter o vínculo, devido aos elevados custos de abandonar a organização ou 

porque percepcionam reduzidas alternativas de emprego.  

Por último, o comprometimento normativo, implica um sentimento de dever, lealdade 

ou obrigação em permanecer no emprego. Neste caso, os funcionários mantêm o 

vínculo com a organização porque pensam que devem fazê-lo, e não porque querem ou 

necessitem. Nesta abordagem, funcionários comprometidos demonstram determinados 

comportamentos porque acreditam que é “certo” e moral fazê-lo, e não porque calculam 

que obterão benefícios pessoais ao exibi-los (Wiener e Vardi, 1990). Esta forma de 

comprometimento pode ter origem nos sentimentos de comprometimento moral do 

indivíduo. O senso de lealdade faz o indivíduo sentir que deveria manter o vínculo 

simplesmente porque é a melhor coisa a fazer. 

                                                 
29  Meyer e Allen (1991) consideram mais apropriado denominar o comprometimento afectivo, de 

continuidade e normativo como componentes e não tipos de comprometimento, isto porque a relação 
que um funcionário estabelece com uma organização pode reflectir vários graus de todas estas 
componentes. 
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Em termos de medição do conceito, para além do Organizational Commitment 

Questionnaire de Mowday et al. (1979) e das três escalas propostas por Meyer e Allen 

(1991)30, outros instrumentos foram também desenvolvidos, por exemplo, o 

Organisational Commitment Index e o Organisational Commitment Measure. 

Tal como foi feito para o conceito de satisfação no trabalho, é útil compreender que tipo 

de causas e potenciais consequências resultam do comprometimento dos membros da 

organização, sendo este tópico analisado seguidamente. 

2.2.2.2 Antecedentes e Consequências do Comprometimento 
Organizacional 

A análise dos determinantes e consequências do comprometimento tem sido objecto de 

extensa investigação. Uma grande parte das pesquisas encontradas na literatura 

relaciona-se com o estudo dos antecedentes e consequências da componente afectiva, 

sendo que, em muitos deles, não se especifica a componente em causa (Tavares, 

2001)31.  

Os determinantes do comprometimento organizacional apresentados na literatura são 

múltiplos. São diversas as características do ambiente, do trabalho em si e do próprio 

funcionário que influenciam o comprometimento organizacional (Mowday et al., 1982; 

Meyer e Allen, 1997). Por exemplo, Mowday et al. (1982), estabelecem como 

antecedentes as variáveis pessoais, as características do trabalho, as experiências do 

trabalho e as características estruturais/organizacionais. Meyer e Allen (1997) 

classificam os factores antecedentes em três grandes grupos: 1) Características 

organizacionais; 2) Características pessoais; e 3) Experiências de trabalho. Na meta-

análise realizada por Mathieu e Zajac (1990) sobre o tema (na qual foram analisados 

124 estudos publicados entre 1967 e 1987), os autores identificaram 26 variáveis 

antecedentes comuns.  

As variáveis que têm sido apresentadas como potenciais preditoras do 

comprometimento, podem ser agrupadas em (Tavares, 2001): 
                                                 
30  Para cada uma das componentes do conceito de comprometimento organizacional proposto pelos 

autores, foi desenvolvida uma escala correspondente: escala de comprometimento afectivo, escala de 
comprometimento normativo e escala de comprometimento de continuidade. 

31   Cada base de comprometimento é afectada por diferentes antecedentes (Meyer e Allen, 1991) e tem 
diferentes efeitos. Tendo em conta que, na presente investigação, se analisa o comprometimento 
organizacional na sua vertente atitudinal, apenas serão retratados os antecedentes e consequências 
desta abordagem. 
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1) Características pessoais do indivíduo: Focalizam-se em dois tipos de variáveis: 

demográficas (género, idade, antiguidade, escolaridade, etc.), ou disposicionais 

(personalidade, valores, etc.).  

2) Características do posto de trabalho: Engloba factores relacionados com o 

conteúdo do trabalho, o grau de autonomia, a diversidade de tarefas, a ambiguidade e 

conflito dos papéis organizacionais;  

3) Factores situacionais ligados ao contexto de trabalho: Por exemplo, a percepção 

do clima de trabalho, o estilo de gestão, a liderança organizacional; e  

4) Características estruturais da organização, a um nível macro-organizacional. 

Tal como é sugerido pelos resultados das meta-análises realizadas sobre os factores 

antecedentes, o comprometimento está mais fortemente relacionado com as variáveis 

situacionais do que com as características pessoais ou estruturais da organização 

(Tavares, 2001).  

Por último, como factores potenciadores do vínculo estabelecido entre um indivíduo e a 

organização estão, também, as práticas e as políticas de gestão dos recursos humanos. 

Exemplos de algumas práticas analisadas na literatura são os processos de recrutamento 

e selecção de novos funcionários, os processos de socialização dos membros recém-

chegados, os planos de formação profissional e os sistemas de incentivos laborais 

(Tavares, 2001).  

Ao longo das últimas décadas, foram também realizadas diversas pesquisas, teóricas e 

empíricas, que procuraram averiguar os efeitos do comprometimento organizacional 

(Tavares, 2001). De igual forma, a literatura tem mostrado a existência de diferentes 

padrões de associação entre as componentes do comprometimento organizacional 

(afectivo, normativo e de continuidade) e diversos resultados organizacionais (Tavares, 

2001). 

Sem tomar em consideração os diferentes impactos inerentes a cada uma das 

componentes do comprometimento, de uma forma global, este conceito é relevante: 1) 

Numa perspectiva organizacional (para as organizações); 2) Numa perspectiva 

relacionada com os próprios indivíduos; e, também, 3) Numa perspectiva social mais 

vasta (Caetano e Tavares, 2000 in Tavares, 2001). 
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Para as organizações, o comprometimento organizacional é, frequentemente, 

reconhecido como um factor crítico devido à influência que exerce em variáveis 

relacionadas com o trabalho (atitudes e comportamentos). O comprometimento 

organizacional tem sido reconhecido como importante preditor do turnover, do 

absentismo e do desempenho dos funcionários (Mathieu e Zajac, 1990).  

Meyer e Allen (1997) mencionam diversas pesquisas que relatam relações negativas 

consistentes entre o comprometimento organizacional e a intenção de deixar a 

organização; bem como correlações significativas entre o comprometimento e o 

absentismo. Nesse contexto, é fundamental que os funcionários estejam comprometidos, 

devido aos seus efeitos nos comportamentos de retirada organizacional, nomeadamente 

o absentismo e o turnover, variáveis estas importantes para a eficácia e a produtividade 

organizacional.  

Relativamente ao desempenho, normalmente, distingue-se entre os aspectos do 

desempenho que correspondem a obrigações e actividades inerentes ao trabalho, 

daqueles que vão mais além do que se espera de uma determinada função. No primeiro 

grupo, são diversos os estudos que mostram correlações positivas entre os indicadores 

de desempenho e o comprometimento (Meyer e Allen, 1997). No que respeita ao 

segundo grupo (comportamentos de cidadania organizacional, ou seja, todos os 

comportamentos, no contexto do trabalho, que excedem o normalmente estabelecido na 

política organizacional e na descrição dos cargos), confirma-se existência de correlações 

significativas (O´Reilly e Chatman, 1986; Meyer e Allen, 1997). 

O comprometimento organizacional é importante para os indivíduos (funcionários), 

dado que um forte comprometimento afectivo traz benefícios pessoais, nomeadamente, 

por ser mais agradável trabalhar num ambiente pelo qual se nutre sentimentos positivos 

(Meyer e Allen, 1997). Os autores referem, também, diversas pesquisas que associam 

positivamente o comprometimento com factores como a satisfação com a carreira, ou 

com a propensão em participar em actividades comunitárias.  

De uma forma global, a literatura reconhece amplamente que o comprometimento 

organizacional é crucial para o bem-estar das organizações: “o comprometimento dos 

gestores (e dos funcionários) é essencial para a sobrevivência e eficácia das organizações, isto 

porque a responsabilidade fundamental da gestão é manter um estado de saúde da organização para 

prosseguir com o seu trabalho” (Buchanan, 1974:533). Por outro lado, num contexto mais 

alargado, a sociedade em geral pode beneficiar do comprometimento organizacional da 
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força laboral, em termos de induzir, com maior probabilidade, a uma produtividade 

nacional elevada, bem como uma melhoria na qualidade do trabalho (Mathieu e Zajac, 

1990). 

Na área de marketing, o interesse no conceito de comprometimento organizacional é 

relativamente recente (Hunt et al., 1989), sendo que a maioria dos estudos utiliza este 

conceito na sua vertente afectiva (Malhotra e Mukherjee, 2004). Na presente 

investigação, utiliza-se uma vertente afectiva/atitudinal na conceptualização do 

comprometimento organizacional, sendo este considerado como um vínculo afectivo 

ou emocional para com a organização. A abordagem seguida está em consonância com 

a perspectiva assumida por Jaworski e Kohli (1993), segundo a qual o 

comprometimento organizacional reflecte o grau pelo qual os funcionários gostam da 

organização onde trabalham, vêm o seu futuro ligado a essa organização e estão 

dispostos a fazer sacrifícios pessoais por ela. 

 A Associação entre Comprometimento Organizacional e Satisfação no 
Trabalho 

A relação causal entre o comprometimento organizacional e a satisfação no trabalho tem 

recebido uma atenção substancial (Vandenberg e Lance, 1992); contudo, ainda 

permanece em debate a direcção de tal relação, havendo quatro principais formas de 

associação: 1) A satisfação causa o comprometimento; 2) O comprometimento causa a 

satisfação; 3) Os dois conceitos estão reciprocamente relacionados; e 4) Não existe 

relação causal entre os dois conceitos. 

É importante realçar algumas das principais diferenças entre os dois conceitos. O 

comprometimento difere do conceito de satisfação no trabalho de várias formas. 

Mowday et al. (1979) argumentam que o comprometimento, como conceito, é mais 

geral, reflectindo uma resposta geral afectiva à organização como um todo. Logo, o 

comprometimento enfatiza um vínculo à organização empregadora, incluindo os seus 

valores e objectivos, enquanto que a satisfação no trabalho se relaciona mais com 

características específicas do trabalho e com o ambiente de tarefas específico no qual o 

funcionário desempenha as suas funções. Para Mowday et al. (1982), o 

comprometimento organizacional relaciona-se com a ligação dos funcionários à 

organização, enquanto que a satisfação no trabalho é a reacção a elementos do trabalho 
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de um indivíduo. Por outro lado, o comprometimento organizacional é, ao longo do 

tempo, mais estável que a satisfação no trabalho (Porter et al., 1974). 

Em síntese, apesar de ainda ser questionável a relação de causalidade entre os dois 

conceitos, parece claro que o comprometimento organizacional e a satisfação no 

trabalho são variáveis associadas que afectam resultados organizacionais. 

Feita a análise da satisfação no trabalho e comprometimento organizacional ao nível dos 

estudos aplicados a organizações empresariais, são, de seguida, enunciadas algumas 

investigações que retratam estes tópicos no contexto do sector público. 

2.2.3 SATISFAÇÃO NO TRABALHO E COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL NO SECTOR 

PÚBLICO 

Tanto a satisfação no trabalho como o comprometimento organizacional têm sido 

analisados em diversos sectores. Contudo, em ambos os casos, predominam as 

investigações no âmbito empresarial. Pode dizer-se que os estudos que focam as 

atitudes relacionadas com o trabalho, no contexto do sector público, ainda são 

reduzidos, comparativamente aos realizados noutros sectores. Em 1992, dois 

pesquisadores atestam este argumento, ao salientarem que:  

“dado o papel singular que os profissionais do sector público desempenham na formulação e 

implementação de políticas, existe uma crescente necessidade de compreender o seu 

comportamento e atitudes no trabalho … sabemos muito pouco acerca dos profissionais do 

sector público, particularmente a natureza das suas atitudes e motivações no trabalho” 
(Emmert e Taher, 1992:38). 

De seguida, são apresentados alguns estudos sobre esta temática, especificamente para o 

sector em análise. 

 Satisfação no Trabalho no Âmbito do Sector Público 

Compreender o fenómeno da satisfação do ser humano no trabalho tem elevado valor, 

para gestores e pesquisadores, independentemente do sector considerado. Em termos 

temporais e face às mudanças que têm vindo a ocorrer nos sectores públicos da maioria 

das economias, tem sido crescente a preocupação com os funcionários públicos, as suas 

responsabilidades, a delegação do poder (empowerment) e a sua satisfação no trabalho. 

Contudo, apesar do interesse suscitado pela satisfação no trabalho, a quantidade de 

estudos sobre esta temática no contexto público é, ainda, reduzida (Schneider e Vaught, 
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1993), sendo-o, ainda mais, na explicação das variações dos níveis de satisfação nos 

funcionários do sector público local (Ellickson, 2002). 

Provavelmente, a ausência de tais pesquisas resulta, na opinião de Perry e Wise (1990), 

da visão de que motivar funcionários do sector público é semelhante a motivar 

funcionários do sector privado. Todavia, frequentemente, são efectuadas, pelas 

correntes de pesquisa da gestão pública, distinções marcantes entre funcionários 

públicos e privados, em termos de comportamento organizacional e perfis motivacionais 

(Ellickson, 2002). 

As diferenças, em natureza e grau, entre funcionários e organizações dos sectores 

público e privado, têm sido objecto de algum debate académico (Lyons et al., 2006). O 

principal objectivo subjacente às análises comparativas sectoriais é testar a hipótese de 

que os funcionários públicos têm menores níveis de satisfação do que os funcionários 

do sector privado. Rainey et al. (1976) e Karl e Sutton (1998) referem diversos estudos 

que apontam para a existência de níveis de satisfação menores nos funcionários do 

sector público dos verificados no sector privado. Contudo, outras pesquisas detectaram 

níveis de satisfação comparáveis em ambos os sectores, ou mesmo graus mais elevados 

no sector público do que no sector privado (Steel e Warner, 1990). Já Schneider e 

Vaught (1993) referem que não existem diferenças sectoriais significativas nos níveis de 

satisfação no trabalho entre sectores. Pelos estudos referenciados não se chega a uma 

conclusão definitiva. 

Para além da análise comparativa dos níveis de satisfação, a comparação entre os dois 

sectores relativamente aos determinantes ou condicionantes da satisfação também foi 

objecto de investigação. Num desses estudos, Desantis e Durst (1996) descobriram 

diferenças nos determinantes da satisfação no trabalho entre os dois sectores: para o 

sector privado, a educação e antiguidade na função correlacionavam-se negativamente 

com a satisfação no trabalho, enquanto que outras variáveis tinham efeitos positivos na 

satisfação (variedade, percepção acerca do salário, capacidade de desenvolver amizades, 

e a crença que a sua experiência tem valor); por outro lado, para o sector público, a 

competência dos supervisores e o estado civil estavam positivamente relacionados com 

a satisfação no trabalho, ao passo que o rendimento actual se correlacionava 

negativamente. 
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Num estudo sobre os determinantes da satisfação no trabalho dos funcionários do sector 

público local, Ellickson (2002) demonstrou que esta atitude é significativamente 

influenciada pelo “espírito de corpo” departamental, pela disponibilidade de 

oportunidades promocionais, pela satisfação com o salário e satisfação com os 

benefícios. Neste estudo, os resultados apontam para uma maior influência na satisfação 

dos factores relacionados com o ambiente de trabalho face às características pessoais 

dos funcionários. O autor conclui que, tendo em conta o sector público ser tão intensivo 

na força de trabalho, quaisquer incrementos na satisfação dependerão fortemente de um 

bom ajustamento funcionário-ambiente.  

 Comprometimento Organizacional no Âmbito do Sector Público 

Tal como no sector privado, é igualmente importante que as organizações públicas, para 

atingirem os seus objectivos, tenham consciência do comprometimento organizacional 

dos seus funcionários, bem como das formas como desenvolvê-lo e mantê-lo. Aliás, 

parece ser ainda mais relevante que este tipo de organizações o faça, tendo em conta que 

o apoio da força laboral constitui um elemento crítico para o sucesso na implementação 

das grandes mudanças a que têm vindo sido sujeitas. Lyons et al. (2006:609) 

consideram que, nas organizações do sector público, na medida em que promovem 

valores associados com serviço ao público e ao bem-estar da sociedade, “é particularmente 

imperativo que os funcionários tenham elevados níveis de comprometimento relativamente a esses 

valores, para que cumpram os propósitos das organizações”. 

No âmbito do sector público, o estudo do comprometimento organizacional não tem 

recebido tanta atenção como no sector privado; contudo, à medida que aumentaram as 

pressões para melhoramentos dos resultados do sector, determinadas características 

organizacionais (tais como o comprometimento) têm vindo a ganhar interesse e atenção 

(Steinhaus e Perry, 1996). 

Apesar de em menor número, alguns estudos sobre esta temática foram conduzidos no 

contexto público. Em termos gerais, dos poucos estudos que compararam níveis de 

comprometimento organizacional, entre funcionários públicos e privados, tem sido 

demonstrado menores níveis de comprometimento no sector público comparativamente 

ao sector privado (Buchanan, 1974; Liou e Nyhan, 1994; Zeffane, 1994; Moon, 2000; 

Lyons et al., 2006). 
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Buchanan (1974) caracteriza as limitações do comprometimento dos gestores do sector 

público. Na opinião do autor, os candidatos desejáveis são atraídos por um sentido de 

identificação com objectivos de programas, acreditando que poderão contribuir para a 

sociedade tentando atingir esses objectivos. Buchanan (1974) descobriu que os gestores 

públicos apresentavam níveis de comprometimento organizacional mais baixos do que 

os gestores privados.  

A falta de comprometimento organizacional entre os gestores do sector público advém, 

na visão de Buchanan (1974), da fraca ligação desempenho-resultados na gestão 

pública: tendo em conta que os objectivos das agências públicas são vastos e difusos 

(em vez de específicos e tangíveis), os gestores públicos são menos capazes de medir o 

valor dos seus esforços para corresponder aos requerimentos organizacionais globais. 

Zeffane (1994) realizou um estudo comparativo entre o sector público e privado sobre o 

comprometimento organizacional e os estilos de gestão percebidos. Os resultados 

indicaram que os funcionários do sector público são relativamente menos 

comprometidos aos valores e objectivos das suas organizações do que os funcionários 

do sector privado. O autor salientou a inexistência de uma explicação teórica clara sobre 

o menor grau de comprometimento dos funcionários públicos, referindo que o target do 

comprometimento é menos óbvio no sector público. Ou seja, é possível, segundo o 

autor, que os funcionários públicos dirijam o seu comprometimento para a instituição 

governamental como um todo, em vez de se focarem numa organização pública 

específica onde trabalhem. Moon (2000) descobriu que os gestores do sector público 

expressam menor comprometimento organizacional do que os gestores privados, 

especialmente em termos da sua vontade em exercer um esforço extra no desempenho 

das tarefas. 

Lyons et al. (2006) efectuaram uma análise comparativa de sectores (privado, público e 

“para-público”), quanto aos valores (valores gerais e valores relacionados com o 

trabalho) e comprometimento. Os objectivos da pesquisa relacionavam-se com saber se 

existiriam diferenças nos valores gerais, no nível de comprometimento dos funcionários 

e no que estes procuram do trabalho (valores do trabalho). Os autores propuseram-se a 

testar alguns estereótipos prevalecentes na literatura, a saber: 1) A visão de que os 

funcionários do sector público estão mais preocupados com a segurança no trabalho e 

menos preocupados com o salário do que os funcionários do sector privado; 2) A 

perspectiva de que as pessoas que trabalham no sector público são motivadas pelo 
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serviço do interesse público (princípio central da temática sobre as teorias de motivação 

do serviço público: public-service motivation). Ou seja, mais do que no sector privado, 

encontram-se, no sector público, funcionários que valorizam o ajudar os outros e o 

contribuir para a sociedade; e 3) A visão de que o comprometimento organizacional é 

superior no sector privado. 

Os resultados da investigação realizada por Lyons et al. (2006) mostraram a 

inexistência de diferenças sectoriais relativamente à importância da segurança no 

trabalho e do salário entre os funcionários. Por outro lado, descobriram que as 

diferenças globais entre os sectores, em termos dos valores dos funcionários, são 

limitadas. Assim, verificaram que não existem predisposições fundamentais de valores 

que guiam as pessoas para uma determinada carreira, num ou noutro sector. As pessoas 

que trabalham no sector público não são mais altruístas do que os funcionários do sector 

privado. Por último, os resultados confirmam a visão da existência de níveis de 

comprometimento menores entre os funcionários do sector público do que os do sector 

privado32.  

Uma possível explicação dos níveis mais reduzidos de comprometimento no sector 

público pode ser encontrada na cultura organizacional. No seu estudo sobre culturas 

organizacionais, Odom et al. (1990) concluíram que as dimensões culturais mais 

conducentes à criação de comportamentos favoráveis dos funcionários estavam 

presentes, em menor grau, na amostra de organizações do sector público. Os autores 

demonstraram que a dimensão da cultura organizacional burocrática era menos 

conducente à criação do comprometimento organizacional, satisfação no trabalho e 

coesão grupo-trabalho. 

Por último, a revisão da literatura da presente investigação completa-se com a análise 

do conceito e operacionalização do desempenho organizacional, tanto ao nível do sector 

privado como do sector público. A próxima secção retrata esta temática e finaliza o 

enquadramento teórico efectuado no Capítulo 2. 

                                                 
32 Existem, também, alguns estudos que não encontraram diferenças significativas nos dois sectores 

relativamente ao comprometimento (Steinhaus e Perry, 1996). Os autores consideram que a 
comparação entre o emprego público e privado é cada vez mais difícil, devido às diversas funções 
híbridas que surgiram. Os autores referem que, comparativamente com uma tipologia de indústria, a 
distinção dicotómica sector público/sector privado não é muito útil para explicar as diferenças no 
comprometimento. 
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2.3 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL  

O conceito de desempenho organizacional ocupa uma posição de destaque na gestão das 

organizações (públicas e privadas), bem como no campo da pesquisa organizacional, 

podendo mesmo dizer-se que constitui, por excelência e em última análise, a variável 

dependente de interesse (Devinney et al., 2005). Este conceito está no centro da gestão 

estratégica, sendo o verdadeiro teste de qualquer estratégia (McCracken et al., 2001). 

No entanto, o termo desempenho organizacional, apesar de vulgarmente utilizado, tem 

subjacente alguma ambiguidade resultante dos inúmeros factores e variáveis a ele 

inerentes. Dada a sua importância, revela-se útil reflectir, com base nas abordagens 

teóricas de diversos autores, sobre alguns aspectos relacionados com este conceito, tanto 

em termos gerais como na sua aplicação ao sector público, sendo esse o propósito desta 

secção. 

2.3.1 O CONCEITO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

O ponto de partida para qualquer investigação sobre este tópico deverá ser sobre a 

definição do conceito de desempenho organizacional, dado que associado a esta 

expressão se encontra uma variedade de significados. Isso imprime uma certa 

dificuldade e complexidade tanto à sua interpretação como à sua medição. A 

importância de se definir o desempenho organizacional é realçada por Armstrong e 

Baron (1988 in Mwita, 2000:20), ao afirmarem que “se não se conseguir definir o 

desempenho, não o poderemos medir ou gerir”.  

Uma variedade de significados pode ser atribuído ao conceito de desempenho 

organizacional (Appiah-Adu e Ranchhod, 1998), constatando-se que não existe 

consenso sobre o que constitui (Ford e Schellenberg, 1982). Qualquer definição de 

desempenho é, inevitavelmente, parcial, reflectindo um conjunto de possibilidades de 

medida e interpretações discursivas (Jas e Skelcher, 2005). Procurando uma definição 

de desempenho existente na maioria dos dicionários, Schiavo-Campo (1999), encontra 

termos alternativos, tais como: realização, conclusão, consecução, cumprimento. 

Segundo o autor, a maioria destes termos relacionam-se com um efeito objectivo das 

acções públicas, mas alguns associam-se ao sentido subjectivo de satisfação 

experienciado como resultado de uma acção. Nesse contexto, o autor argumenta que o 

desempenho pode ser definido em termos de esforço e em termos de resultados. 

 171



Para Hronec (1994) o desempenho é o nível de realização que optimiza o valor da 

organização para os seus interessados (clientes, empregados, accionistas, comunidade, 

etc.). Mwita (2000) argumenta que o desempenho é atingido se é definido como 

abrangendo três variáveis inter-relacionadas, nomeadamente, comportamentos 

(processos), outputs e outcomes33 (valor acrescentado ou impacto). Nesse sentido, o 

autor realça a definição proposta por Otley (1999 in Mwita, 2000), na qual o 

desempenho é referido como sendo acerca de fazer o trabalho, bem como acerca dos 

resultados atingidos. Mwita (2000) refere, também, outras conceptualizações que 

definem o desempenho como os outcomes do trabalho, porque fornecem a ligação mais 

forte aos objectivos organizacionais da organização (contribuições económicas e 

satisfação dos clientes). 

É necessário referir que, na literatura, os termos desempenho e eficácia organizacional 

têm sido utilizados indistintamente (Henri, 2004; Selden e Sowa, 2004) para descrever o 

mesmo fenómeno. Uma pesquisa em quatro jornais de gestão de referência mostra que 

os dois conceitos não são independentes e que, até 1978, os termos eficácia e 

desempenho dominavam a literatura de forma indistinta (Henri, 2004). Contudo, há 

autores que os diferenciam. Por exemplo, Cameron e Whetten (1983 in Devinney et al., 

2005) consideram que a eficácia organizacional é um termo geral que abarca o 

desempenho organizacional, mas é menos focado, no facto de que o seu fundamento na 

teoria organizacional considera um número alternativo de objectivos de desempenho. 

Na presente dissertação, refere-se a este fenómeno como desempenho organizacional. 

Eficácia, eficiência, desempenho ou produtividade (termos que muitas vezes se 

confundem) são algo que tem sido trabalhado por diversas áreas de conhecimento 

(gestão, psicologia, economia, teoria das decisões, etc.). O conceito de eficácia 

(effectiveness) refere-se a se fazer o que necessita ser feito para se alcançar um 

determinado objectivo. Define-se como a capacidade da qual dispõe ou pode 

desenvolver uma organização para alcançar os seus objectivos. A eficiência (efficiency) 

refere-se à forma de se realizar algo. Algo eficiente é algo que se caracteriza pela 

capacidade real de produzir o máximo com o mínimo de recursos energia e tempo. É 

medida pela relação input/output. Neste contexto, entende-se que desempenho engloba 

fazer as coisas certas da maneira certa, isto é, fazer as coisas com eficácia e eficiência. 

                                                 
33  Boland e Fowler (2000) definem outcome como o impacto que os outputs têm na satisfação das 

necessidades, sendo geralmente percebido em termos qualitativos. 
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Ford e Schellenberg (1982) argumentam que podem ser identificadas, na literatura, três 

perspectivas para conceptualizar a eficácia (desempenho) organizacional: 1) A 

abordagem das metas (goal approach), que assume que as organizações perseguem 

objectivos identificados, definindo o desempenho em termos da concretização desses 

objectivos; 2) A abordagem de recursos de sistemas (systems resource approach), que 

realça a relação entre a organização e o seu ambiente, definindo o desempenho em 

termos da capacidade da organização em assegurar recursos escassos e valiosos; e 3) A 

abordagem de processos (process approach), que define o desempenho em função do 

comportamento dos participantes da organização. Outras perspectivas são sugeridas por 

outros autores da área, por exemplo, o modelo ecológico ou o modelo da satisfação dos 

participantes (constituent approach), que definem o desempenho de acordo com a 

capacidade da organização em satisfazer as necessidades dos constituintes estratégicos 

chave (Selden e Sowa, 2004). 

Um aspecto relativamente unânime é que o desempenho de uma organização está 

fortemente ligado aos objectivos e metas que esta pretende atingir. Os objectivos de 

uma organização são diversos. Alguns são únicos a essa organização, outros são 

importantes para todas as organizações (eficiência, qualidade, controlo de custos, etc.). 

Neste contexto, com base na diversidade de objectivos, também o desempenho deve ser 

conceptualizado de forma multidimensional. Ou seja, este conceito reveste-se de um 

carácter multidimensional, embora não haja acordo quanto à natureza dessas mesmas 

dimensões (Venkatraman e Ramanujan, 1987). Independentemente das 

conceptualizações usadas, o desempenho organizacional é um fenómeno complexo e 

multidimensional (Dess e Robinson, 1984). Para capturar totalmente o conceito será 

preferível utilizar critérios multidimensionais para que, dessa forma, se produzam 

definições operacionais mais válidas. Portanto, sendo um conceito multidimensional, a 

sua mensuração varia dependendo de uma diversidade de factores que o constituem 

(Fitzgerald e Moon, 1996 in Mwita, 2000). Logo, a operacionalização de tal conceito 

complexo é inerentemente difícil (Dess e Robinson, 1984). De seguida, analisa-se a 

questão da medição do conceito de desempenho organizacional. 

2.3.2 A MEDIÇÃO DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL  

Virtualmente todas as organizações necessitam medir o seu desempenho como guia para 

o estabelecimento de políticas e sua implementação (Chapman e Cowdell, 1998). Sejam 
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entidades privadas ou públicas, é impossível gerir e viabilizar organizações sem aferir o 

desempenho (através de um sistema de medição ou conjunto de indicadores), 

verificando se está compatível com os objectivos estabelecidos. A preocupação com a 

medição e a gestão do desempenho34 sempre existiu. 

Os objectivos associados à medição do desempenho são diversos. Os principais, na 

acepção de Neely e Bourne (2000 in Sá, 2002), são os seguintes: verificar o progresso 

relativamente aos objectivos estabelecidos; identificar as principais oportunidades de 

melhoramento; atingir a congruência de objectivos e alinhamento organizacional; 

melhorar a accountability; conduzir decisões futuras de distribuição de recursos; e 

comunicar a cada indivíduo como pode contribuir para a estratégia global e, logo, 

encorajar e reforçar certos comportamentos e atitudes. 

- A importância da medição de desempenho 

Independentemente do tipo de organização em causa, medir o desempenho não é uma 

tarefa fácil, apesar de ser de suma importância. Kaplan e Norton (1997) realçam a 

importância da medição, sugerindo que o que não é medido não pode ser gerido. O 

papel fundamental da medição de desempenho numa organização é expresso, de forma 

marcante e clara, por Hronec (1994), quando refere que as medidas de desempenho 

reflectem os sinais vitais da organização, qualificando e quantificando a forma como as 

actividades dentro de um processo (ou seu output) atingem uma meta especificada. 

Nesse contexto, “as medidas de desempenho devem induzir a estratégia em toda a organização, 

para que todas as pessoas da organização entendam o que ela é, e como o seu trabalho e desempenho 

estão vinculados àquela estratégia geral” (Hronec, 1994:4). 

Além de servir como um dispositivo de controlo, o sistema de medição pode servir 

como impulsionador da melhoria de desempenho (Sink e Tuttle, 1993). Na opinião dos 

autores, a razão mais relevante subjacente à medição do desempenho de um sistema 

organizacional é a de apoiar e aumentar a melhoria do desempenho. É, também, 

utilizada como uma ferramenta fundamental para apoiar o processo de tomada de 

decisão e para assegurar que as estratégias sejam implementadas.  

A medição do desempenho é importante dado que (Ghobadian e Ashworth, 1994):  
                                                 
34   Ao se abordar a temática sobre desempenho organizacional pode-se observar, através da revisão da 

literatura, a existência de dois focos distintos sobre o tema: um que diz respeito aos sistemas de 
medição de desempenho (Performance Measurement System), e outro relativo aos sistemas de 
avaliação de desempenho (Performance Appraisal System). Neste trabalho, apenas se abordará o 
primeiro.  
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1) Ajuda a melhorar a qualidade da distribuição de recursos e outras decisões de 

gestão,  

2) Facilita a mudança para uma gestão baseada nos factos, ao fornecer uma base 

concreta para o planeamento, monitorização e controle;  

3) Melhora a accountability, tornando as responsabilidades explícitas e fornecendo 

evidência dos sucessos e fracassos; e  

4) Fornece uma base sistemática para a avaliação e motivação dos funcionários. 

- Sistemas de medição do desempenho 

A temática da medição do desempenho organizacional tem sido sujeita a crescentes e 

extensas investigações empíricas e conceptuais (Ford e Schllenberg, 1982). São 

inúmeras as pesquisas e publicações nesta área. De acordo com Neely (1999), foram 

publicados 3615 artigos sobre esta temática entre os anos de 1994 e 1996. Contudo, a 

falta de consenso relativamente à definição de desempenho organizacional gerou uma 

grande quantidade de medidas.  

A medição de desempenho pode ser considerada como o processo que quantifica a 

eficiência e a eficácia de uma acção (Neely et al., 1995). Para os autores, um 

indicador35 de desempenho corresponde à métrica usada para quantificar a eficiência e a 

eficácia de uma acção, e o conjunto de indicadores usados para quantificar a eficiência e 

eficácia das acções é que compõem o sistema de medição de desempenho.  

Adoptando uma visão sistémica, um sistema de medição de desempenho pode ser 

encarado como um conjunto de medidas individuais que devem estar relacionadas entre 

si e ligadas à estratégia e aos objectivos do negócio. Além disso, ele precisa dar suporte 

às decisões e acções que são tomadas nos vários níveis hierárquicos da organização 

(Neely et al., 1995). A Figura 2.3.1 ilustra tal visão.  

 

                                                 
35    A literatura efectua, frequentemente, uma distinção entre as medidas de desempenho e os indicadores 

de desempenho (Sá, 2002). Contudo, as distinções entre os dois conceitos são, frequentemente, 
imprecisas e, na prática, indicadores e medidas do desempenho são considerados sinónimos (Boland e 
Fowler, 2000) Neste trabalho, utiliza-se os termos indistintamente.  
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Figura 2.3.1: Visão sistémica da medição de desempenho 
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Fonte: Adaptado de Neely et al. (1995:82) 

A base para um sistema de gestão de desempenho efectivo é, segundo Bititci et al. 

(1997), um sistema de medição de desempenho bem desenvolvido e implementado 

(Figura 2.3.2).  

Figura 2.3.2: Processo de gestão do desempenho e a posição do sistema de medição de 
desempenho 
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Fonte: Adaptado de Bititci et al. (1997:525) 

Algumas características deverão fazer parte de um sistema de medição de desempenho 

efectivo (Ghobadian e Ashwort, 1994), a saber: 1) Ser composto por um conjunto de 

medidas definidas para satisfazer os requisitos de diferentes níveis organizacionais; 2) 

Capturar a essência das dimensões de eficiência e eficácia do desempenho; 3) Fornecer 
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os meios de identificar trade-offs entre várias dimensões de desempenho; 4) Incluir 

medidas quantitativas e qualitativas; 5) Ter uma filosofia que encare a medição como 

um processo contínuo; 6) Reconhecer a necessidade de definir medidas que não possam 

ser manipuladas pelos gestores que estão a ser avaliados; 7) Reconhecer a necessidade 

de evitar que as medidas de desempenho se transformem em fins em si mesmas; 8) 

Possibilitar o planeamento de gestão e ajudar a tomada de decisões e o controle; e 9) 

Estar ligado aos objectivos corporativos e aos planos anuais correntes. 

Em termos de evolução, podem distinguir-se duas principais fases na literatura relativa à 

medição do desempenho (Ghalayini e Noble, 1996): a primeira fase (com início em 

1980 até os anos 80), colocava o foco nas medidas financeiras, tais como o lucro, o 

retorno do investimento e a produtividade; e a segunda fase (com início no fim da 

década de 80), destaca a necessidade do desenvolvimento de novos sistemas de medição 

do desempenho. 

É unânime a visão segundo a qual as medidas de carácter financeiro têm predominado 

na literatura. Apesar do desempenho financeiro ser importante para as organizações, 

apenas aborda a dimensão económica do desempenho, negligenciando outros 

importantes objectivos das organizações (Venkatraman e Ramanujan, 1987). Por 

exemplo, não conseguem traduzir os objectivos estratégicos das organizações nem 

promover uma melhoria contínua. Logo, a medição do desempenho organizacional deve 

incluir medidas financeiras e não-financeiras. Essa utilização de medidas não-

financeiras tem sido reclamada, tanto no sector privado como no sector público (Kloot e 

Martin, 2000).  

São inúmeras as críticas efectuadas aos sistemas tradicionais de desempenho. Nesse 

contexto, Neely (1999) considera que os sistemas tradicionais de desempenho, ao 

apoiarem-se quase exclusivamente em medidas financeiras, falham em fornecer 

informações sobre a qualidade, a capacidade de resposta e a flexibilidade, que são 

importantes fontes de competitividade e diferenciação. Outras limitações podem ser 

apontadas, tais como: a perspectiva histórica, voltada ao passado e ao curto prazo, a 

falta de capacidade preditiva do desempenho futuro, a excessiva departamentalização, 

entre outras.  

Ao longo do tempo, foram desenvolvidas várias propostas de sistemas de medição de 

desempenho, dos que se destacam, por exemplo, o “Performance Measurement Record 
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Sheet” (PMRS), o “Performance Measurement Questionnaire” (PMQ), o “Strategic 

Measurement, Analysis, and Reporting Technique” (SMART), o “Balanced Scorecard” 

(BSC), o “Performance Prism” e o “Integrated Performance Measurement System 

(IPMS). Indo além dos objectivos deste trabalho, não se fará uma análise detalhada 

destes sistemas. No Quadro 2.3.1 são apresentadas as características principais dos mais 

referenciados na literatura. 

Quadro 2.3.1.: 
Sistemas de medição do desempenho 

Denominação Principais características 
Performance Measurement Matrix  - Medidas de desempenho internas e externas, 

financeiras não-financeiras  
- Medidas de desempenho ligadas à estratégia  

SMART – Performance Pyramid  - Medidas de desempenho de eficiência 
interna e eficácia externa  
- Medidas de desempenho desdobradas da 
estratégia da empresa  

Balanced Scorecard  - Medidas de desempenho agrupadas em 
quatro perspectivas  
- Relação de causa-e-efeito entre as 
perspectives reflecte a estratégia  

Integrated Performance Measurement System  - Desdobramento estratégico para negócio, 
unidade de negócio, processos e actividades 
gera medidas considerando requisitos dos 
stakeholders, monitoramento externo, 
objectivos e medidas de desempenho  

Performance Prism  - Medição de desempenho da satisfação dos 
stakeholders  
- Comunicação da estratégia  
- Abordagem pela gestão de processos de 
negócio  

Fonte: Adaptado de Attadia e Martins (2003:38) 

Uma outra perspectiva de análise dos sistemas de medição de desempenho é fornecida 

pela Gestão de Qualidade Total (Total Quality Management), nos quais surgiram alguns 

métodos importantes, por exemplo, o Prémio Deming, o Prémio Marcom Baldrige, e o 

Prémio Europeu de Qualidade (European Foundation for Quality Management - 

EFQM).  

- Dimensões da medição de desempenho 

O universo de aplicação das medidas de desempenho é bastante amplo, não existindo 

unanimidade, entre os diversos autores da área, sobre a classificação das dimensões das 

medidas de desempenho. Na perspectiva de Hronec (1994), as medidas de desempenho 

podem ser classificadas em três dimensões: 1) A qualidade, onde se quantifica a 
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excelência do produto ou serviço; 2) O tempo, que quantifica a “excelência” do 

processo; e 3) O custo, que quantifica o lado económico da “excelência”. O autor faz 

referência a dois tipos de medidas de desempenho: as medidas do processo (efectuadas 

nos processos, tais como: o tempo de setup, o tempo do ciclo e o tempo de resposta ao 

cliente) e as medidas do output (relatam o resultado de um processo, como por exemplo: 

o lucro líquido, o lucro por acção, a satisfação do cliente e a flexibilidade 

organizacional). 

No sentido de caracterizar as medidas de desempenho, Sink e Tuttle (1993:175-193) 

referem sete dimensões, a saber:  

a) Eficácia, sendo definida como ’a realização efectiva das coisas certas, 

pontualmente e com os requisitos de qualidade especificados. A medida operacional 

de eficácia é o output obtido dividido pelo output esperado’; 

b) Eficiência, sendo definida como ‘o consumo previsto de recursos dividido pelo 

consumo efectivo de recursos’; 

c) Qualidade, tendo um conceito difuso, é medida em seis pontos: iniciando pelos 

fornecedores, passando pelos materiais que chegam aos processos, pelos processos 

de transformação, pela saída do sistema organizacional, pela satisfação do cliente e, 

finalmente, pelo processo de gestão da qualidade; 

d) Produtividade, como a ’relação entre o que é gerado pelo sistema organizacional 

e o que entra neste sistema’. É o output sobre o input; 

e) Qualidade da vida de trabalho, como sendo ‘a resposta ou reacção afectiva das 

pessoas do sistema organizacional’; 

f) Inovação, como sendo ’o processo criativo de mudar o que estamos fazendo, o 

modo como estamos fazendo as coisas, a estrutura, tecnologia, produtos, serviços, 

métodos, procedimentos, políticas, etc., para reagir com êxito a pressões, 

oportunidades, desafios e ameaças externos e internos’; 

g) Lucratividade, como sendo a relação entre um resultado e os inputs, ou seja, a 

lucratividade é representada como ‘uma medida ou conjunto de medidas que 

relacionam receita a custos’. 

Na Figura 2.3.3 pode visualizar-se o sistema organizacional e as definições operacionais 

dos sete critérios de desempenho, segundo os autores. 
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Figura 2.3.3: Sistema organizacional e as definições operacionais dos sete critérios de 
desempenho 
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Fonte: Adaptado de Sink e Tutle (1993) 

Segundo Fitzgerald et al. (1991 in Ghobadian e Ashworth, 1994), as medidas de 

desempenho podem ser incluídas em duas categorias amplas: uma relacionada com os 

resultados (subdividido em competitividade e desempenho financeiro), e outra 

associada aos meios ou determinantes (qualidade, flexibilidade, utilização de recursos e 

inovação). Atkinson et al. (1997) diferenciam entre objectivos (e resultados) primários, 

que são externamente orientados, e objectivos secundários, internamente orientados e 

preocupados com a forma como os serviços serão prestados. Na acepção dos autores, os 

objectivos secundários reflectem as escolhas estratégicas da organização sobre como ela 

escolhe perseguir os seus objectivos primários e as relações que deverá ter com os seus 

stakeholders para ter sucesso nas suas decisões estratégicas. 

Com o método “balanced scorecard”, Kaplan e Norton, tentam fazer a conexão entre o 

desempenho, a estratégia e o propósito organizacional (Kloot e Martin, 2000). Nesse 

sentido, Kaplan e Norton (1997) focalizam as medidas de desempenho organizacional a 

partir de quatro dimensões: a) A perspectiva financeira, segundo a visão dos accionistas; 

b) A perspectiva do cliente, de acordo com satisfação e retenção de segmentos de 

clientes; c) A perspectiva dos processos direccionados para satisfação dos accionistas e 

dos clientes; e d) A perspectiva de inovação e aprendizagem, conforme a capacidade de 

mudar e melhorar a partir das pessoas, dos sistemas e dos procedimentos 

organizacionais. Segundo Kloot e Martin (2000) esta perspectiva de quatro dimensões é 
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consistente com o método de duas categorias (resultados e determinantes) proposto por 

Fitzgerald et al. (1991 in Kloot e Martin, 2000). 

Verifica-se, assim, que as medidas de desempenho podem ser classificadas de várias 

formas. Numa abordagem geral, White (1996), distingue quatro categorias: a fonte dos 

dados (interna ou externa), o tipo de dados (subjectivos ou objectivos), a referência 

(benchmark ou auto-reportadas), a orientação do processo (entrada ou saída). Neely 

(1999) utiliza uma dimensão temporal para classificar as medidas: históricas (fornecem 

informações sobre os factos passados, sendo úteis para soluções de curto prazo) ou 

futuras (baseando-se em predições e tendências, voltadas para decisões de longo prazo). 

Além da estrutura temporal, pode classificar-se os indicadores de desempenho pela sua 

abrangência ou nível de actuação. Por exemplo, podem estar relacionados com um 

determinado processo, uma unidade de negócios, uma actividade ou toda a organização. 

- Indicadores de desempenho 

Qualquer sistema de medição do desempenho organizacional necessita de estar 

consubstanciado num conjunto de indicadores (medidas) que possibilitam verificar se 

determinados objectivos são atingidos ou não. Necessariamente, essa estrutura de 

indicadores deve estar alinhada com a estratégia organizacional. Para determinar as 

medidas de desempenho torna-se necessário realizar um balanço de interesses, 

procurando o entendimento dos clientes (internos e externos) e as suas necessidades 

(Hronec, 1994). 

Desenvolver medidas (indicadores) de desempenho não é uma tarefa fácil. Segundo 

Neely et al. (1995), as seguintes recomendações foram encontradas na literatura sobre o 

desenvolvimento de medidas de desempenho (Quadro 2.3.2). 

Quadro 2.3.2: 
Principais elementos da estrutura para a definição de indicadores de desempenho 

Elementos Recomendações para a definição dos indicadores 
Título Ser simples de atender 
 Estar claramente definido 
 Representar exactamente o que está sendo medido 
Finalidade Ter relevância 
 Ter uma finalidade explícita 
Relação com o objectivo  Ser derivado da estratégia 
do negócio Estar relacionado com metas específicas 
 Focar na melhoria 
Meta Ter finalidade explícita 
 Fazer parte do ciclo de revisão gerencial 
 Focar na melhoria relevante             (Continua na pág. seguinte) 
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(Continuação) 
Elementos Recomendações para a definição dos indicadores 

Frequência de medição Fornecer retroalimentação em tempo adequado com fiabilidade 
 Ser reportado num formato simples e consistente 
 Fornecer informações 
 Deve variar em função do nível hierárquico e da importância 

da actividade para os resultados 
Frequência de revisão Sempre que ocorrerem mudanças significativas no cenário 

competitivo da empresa 
Fórmula Quando possível, usar dados que são automaticamente 

recolhidos como parte do processo 
Fonte dos dados Ter fórmula e fonte de dados explícitos 
 Utilizar taxas e não números absolutos 
 Quando possível, usar dados que são automaticamente 

recolhidos 
 Parte do processo a ser reportado, num formato simples e 

consistente 
 Representar exactamente o que está sendo medido 
Responsável pela análise dos 
dados 

Explicitar o comportamento requerido pelo responsável 

 Nome da pessoa responsável pelos indicadores de desempenho 
 Fornecer informações relevantes 
Directrizes para análise Estar relacionado com metas específicas 
 Nome das pessoas que irão promover acções a partir das 

informações geradas 
 Explicitar o comportamento requerido das pessoas que agirão 

sobre as informações oriundas da medição 
Fonte: Adaptado de Neely et al. (1997) 

A questão da objectividade e subjectividade dos indicadores de desempenho também é 

importante estando, de certa forma, relacionada com a utilização de medidas de 

desempenho financeiras e não financeiras (as primeiras são consideradas mais 

objectivas do que as segundas). Tradicionalmente, para a medição do desempenho, é 

preferível utilizar medidas objectivas (Kim, 2005). No entanto, quando estas não estão 

disponíveis, a utilização de medidas subjectivas é uma alternativa válida. Aliás, são 

diversos os autores que demonstram a preferência em utilizar medidas subjectivas do 

desempenho, pela sua natureza multidimensional (Venkatraman e Ramanujam, 1987), e 

pela maior facilidade de obtenção de respostas, existindo evidências acerca de 

correlações elevadas entre os dois tipos de medidas (Dess e Robinson, 1984). Na área 

de marketing, as medidas subjectivas são frequentemente utilizadas nas investigações, e 

tem sido demonstrado terem fiabilidade e validade (Dess e Robinson, 1984). 

Para ultrapassar as dificuldades de se conseguirem medidas objectivas apropriadas, 

diversos estudos utilizam medidas subjectivas, as quais permitem, perguntando 

directamente a respondentes chave acerca do desempenho organizacional, medir os 

constructos de forma mais eficiente. Este tipo de medidas pode ser dividido em dois 
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grupos principais (Devinney et al., 2005): as medidas subjectivas auto-reportadas (que 

por sua vez se subdividem em medidas totalmente subjectivas e em medidas que 

replicam medidas objectivas) e aquelas que não o são (por exemplo, as medidas que são 

recolhidas de respondentes exteriores à organização focal). 

Como se viu, independentemente da natureza das organizações, é crescente a 

necessidade de medir o desempenho. Contudo, não existem indicadores de desempenho 

ou metodologias de medição de desempenho universalmente aceites. E isto é ainda mais 

evidente em organizações do sector público e sem fins lucrativos, tendo em 

consideração que a necessidade de medição foi percebida mais tarde. 

2.3.3 O CONCEITO E MEDIÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL NO SECTOR PÚBLICO 

O desempenho organizacional é um fenómeno socialmente construído, subjectivo, 

complexo e particularmente difícil de medir no sector público (Brewer e Selden, 2000). 

Neste sector, definir e medir o desempenho organizacional não é uma tarefa fácil 

(Ghobadian e Ashworth, 1994), tendo em conta as reformas que têm vindo a ocorrer, 

exigindo uma abordagem adaptável às suas complexidades. O conjunto das reformas 

introduziu novos princípios que realçaram aspectos como: o foco na eficiência e 

eficácia, a atenção à transparência e accountability e a consciência do fornecimento dos 

serviços públicos.  

Tal como foi analisado no ponto anterior, o termo desempenho agrega diversos 

conceitos diferentes (Curristine, 2005). Para esta autora, o desempenho significa os 

resultados das actividades executadas em relação com os propósitos perseguidos, ou 

seja, o seu objectivo é fortalecer o grau pelo qual os governos atingem os seus 

propósitos. O conceito de desempenho organizacional pode também ser entendido como 

se referindo se uma organização é bem sucedida no cumprimento das funções 

administrativas e operacionais e se, de facto, produz as acções e outputs de acordo com 

a missão ou o mandado institucional (Kim, 2005). 

A informação relativa ao desempenho organizacional é importante para o sector público 

na avaliação e melhoramento de políticas, nomeadamente (Curristine, 2005): na análise 

de gestão, direcção e controlo dos serviços públicos, na análise orçamentária e na 

accountability pública (o dever geral dos governos para revelar e assumir 

responsabilidade pelas suas decisões). Um tema central das iniciativas de reforma do 

sector público é o melhoramento da accountability pública, sendo criada a expectativa 
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de que uma maior accountability pública contribua para um maior envolvimento dos 

cidadãos (Greiling, 2005). Neste caso, segundo o autor, informações sobre a forma 

como os objectivos do público são cumpridos, sobre a qualidade dos serviços públicos e 

sobre a qualidade de vida são elementos que fornecem maior transparência para o 

público em geral. 

Há autores (Lapsley e Mitchell, 1996 in Modell, 2004) que reclamam que, em questões 

de medição do desempenho, o sector público está na vanguarda. Contudo, várias críticas 

foram apontadas no sentido de que as organizações do sector público “têm medido muitas 

coisas e as coisas erradas” (Atkinson et al., 1997:26), sendo necessário “intensificar o seu 

foco quando se identificam as questões de longo prazo relacionadas com a missão, objectivos e 

estratégias” (Chow et al., 1998 in Modell, 2004:43). 

Ao longo das últimas duas décadas, foi possível observar alguns importantes 

desenvolvimentos na teoria e prática da medição do desempenho no sector público, 

principalmente, associados ao movimento do New Public Sector Management, a 

maioria dos quais também teve um impacto no sector público local (Sá, 2002). O foco 

na construção e análise de medidas de desempenho, por parte das organizações que 

prestam serviços públicos, resultou dos recentes esforços para melhorar a accountability 

(Rubenstein et al., 2003). De facto, a medição do desempenho tem sido encarada como 

uma importante ferramenta para a introdução de transparência e accountability das 

organizações deste sector.  

O desempenho organizacional no sector público é difícil de medir (Kim, 2004), não 

existindo consenso sobre um conjunto válido de indicadores de desempenho 

organizacional (Ostroff, 1992). Esta complexidade na medição do desempenho no 

sector público, e em especial no sector público local, relaciona-se, na opinião de Sá 

(2002), com os seus múltiplos objectivos, com a diversidade de valores políticos e 

sociais envolvidos, com a intangibilidade da maioria dos serviços fornecidos e com a 

incerteza do ambiente político-social no qual este tipo de organizações opera. Nesse 

enquadramento, para as organizações públicas, Rubenstein et al. (2003) realçam 

diversas questões difíceis relativamente à utilização e interpretação de medidas de 

desempenho. Segundo os autores, a maioria das medidas de desempenho reflectem não 

apenas a competência e capacidade das organizações públicas mas, também, um vasto 

conjunto de factores incontroláveis, tais como as características dos clientes que servem 

e o ambiente onde operam. 
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Portanto, a medição dos vários aspectos do desempenho organizacional constitui um 

dos principais desafios que o sector público enfrenta. As expectativas crescentes 

relativamente aos vários níveis do Governo, com maiores exigências de accountability 

para com os stakeholders, bem como os aumentos de eficácia e eficiência das operações 

do Governo, levou a um crescente foco na medição do desempenho (Hood, 1995 in 

Kloot e Martin, 2000). 

O desenvolvimento da medição do desempenho em organizações do sector público, nos 

anos 80 e 90, foi tipicamente caracterizado, de acordo com Modell (2004), pelas 

crescentes preocupações fiscais, de integridade e de accountability (frequentemente 

resumidas pelos 3 E’s: Economia, Eficiência e Eficácia). Contudo, no sector público, a 

economia, a eficiência e a eficácia, não podem ser considerados, simplesmente, como 

termos técnicos ou ferramentas de gestão, dado que são estruturados pelo contexto 

político no qual são operacionalizados (Flynn et al., 1995 in Sá, 2002). 

Ao considerar as organizações como sistemas, necessariamente as principais 

componentes da medição do desempenho relacionam-se com os inputs, outputs e 

outcomes (Sá, 2002). Na Figura 2.3.4 estabelece-se a ligação entre os conceitos de 

input, output e outcome e as noções de economia, eficiência e eficácia. 

Figura 2.3.4: Os três E’s – ligação de conceitos 

Meta/Objectivo 

Input 
(Recursos) 

Output 
(Seviços/actividades

Efeitos 

Economia: Os 
recursos são o mais 

baratos para o padrão 
desejado? 

Eficiência (Efficiency): Para um 
dado input é obtido o máximo 

output? É obtido um dado output 
para um input mínimo? 

Eficácia (Effectiveness): Os 
outputs produzem o efeito 

desejado? O objectivo 
pretendido está a ser atingido? 

 
Fonte: Adaptado de Skelcher (1992) 

A economia refere-se ao custo dos recursos usados, a eficiência (efficiency) está 

associada à relação entre os outputs criados e os recursos consumidos e a eficácia 

(effectiveness) é a medida do grau em que os objectivos são atingidos (Sanderson, 1994 
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in Sá, 2002). Este tipo de modelo orientado para os processos constitui uma abordagem 

pragmática comum relativamente à medição do desempenho, na qual as medidas de 

desempenho são categorizadas em medidas de input, output, outcome e processo, apesar 

de existirem variações desta classificação (Pollanen, 2005).  

Numa análise mais detalhada e tomando como referência ao exemplo do cumprimento 

cia e eficácia), 

oco principal dos sistemas de medição do 

da lei, Schiavo-Campo (1999), realçam quatro aspectos do desempenho, a saber: 1) Os 

inputs, ou seja, os recursos usados para a produção de um serviço (número de polícias, 

número de estabelecimentos prisionais). Neste caso, o critério de desempenho 

correspondente é a economia (a aquisição atempada de inputs de boa qualidade a um 

custo reduzido); 2) Os outputs, correspondendo ao próprio serviço (número de 

detenções por infracções à lei). O critério de desempenho corresponde à eficiência 

(minimizar o custo total dos inputs por unidade de output, ou maximizar a quantidade 

de outputs relativamente a um dado custo total de inputs); 3) Outcome, correspondendo 

ao propósito que é conseguido pela produção do serviço (redução da criminalidade). O 

critério de desempenho é a eficácia (maximização dos outcomes relativamente aos 

outputs produzidos; e 4) Processo, sendo a maneira pelo qual os inputs são obtidos, os 

outputs produzidos ou os outcomes atingidos (respeito pelos direitos).  

A estes três níveis de medidas do desempenho (economia, eficiên

Sanderson (1994 in Sá, 2002) acrescenta a equidade, argumentando que a medida de 

equidade é necessária para assegurar que a distribuição dos outputs seja consistente com 

a política do governo relativamente à distribuição ou redistribuição dos recursos e 

serviços para a população como um todo.  

Em organizações do sector público, o f

desempenho tem sido no desenvolvimento de indicadores relacionados com a economia 

(inputs) e a eficiência (custos), essencialmente devido à capacidade limitada para medir 

a eficácia ou os outcomes neste tipo de organizações (Kloot e Martin, 2000). Segundo 

os autores, esta forma de medição do desempenho sido bastante criticada, devido à 

exclusão de dimensões do desempenho não-financeiras. De facto, tradicionalmente, as 

medidas financeiras (especialmente as ligadas com os padrões de gastos e os dados 

orçamentais) estão no centro da medição do desempenho no sector público (Sá, 2002); 

contudo, a utilização de medidas não financeiras tem sido reclamada, tanto ao nível dos 

sectores lucrativos como dos não lucrativos (Kloot e Martin, 2000).  
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O sector público não escapou a esta tendência geral, estando sob pressão para introduzir 

um sistema de medição de desempenho mais abrangente (Ghobadian e Ashworth, 

1994). Assim, dado que neste sector os objectivos são frequentemente estabelecidos em 

termos não financeiros, a utilização de medidas não financeiras são consideradas 

necessárias para capturar totalmente o desempenho organizacional36.  

Existem diversas razões que justificam a necessidade das medições do desempenho. 

Para o sector público, Chapman e Cowdell (1998) referem as seguintes: 1) Ao nível do 

desenho de políticas, as revisões do desempenho fornecem informações essenciais para 

a tomada de decisões. No sector público, existe uma base económica nisto, 

especialmente nas organizações que não podem usar a escolha do consumidor para 

medir a procura dos serviços; 2) Medir o desempenho é uma maneira importante de 

demonstrar transparência/accountability; e 3) A definição de critérios de desempenho 

fornece, aos múltiplos mercados do sector público, um elemento de controlo sobre as 

actividades da organização, ou seja, um certo grau de poder. Os indicadores de 

desempenho fornecem, também, um certo grau de transparência, permitindo, pelo 

menos em teoria, que uma organização seja responsável pelas suas actividades, 

demonstrando value for money (Chapman e Cowdell, 1998). Outras razões para a 

medição do desempenho no sector público são, na opinião de Greiling (2005), as 

seguintes: 1) O facto de funcionar como um sistema de diagnóstico interno, sendo um 

instrumento de gestão administrativa (possibilitando uma imagem clara da eficiência 

dos vários departamentos), e como uma ferramenta de controlo (mostrando até que 

ponto os vários departamentos cumprem os seus acordos contratuais); e 2) O facto de 

ser utilizado como um sistema de gestão estratégica, isto é, constitui uma ferramenta 

para a implementação de estratégias. 

De acordo com Sá (2002), no âmbito dos governos locais, os indicadores de 

desempenho exercem um papel interno – assistindo ao planeamento de políticas, 

monitorizando a implementação de políticas, motivando os funcionários públicos, 

ajudando a enfatizar as necessidades dos cidadãos-clientes e encorajando 

melhoramentos – e um papel externo – fornecendo a base para o julgamento do 

desempenho e o estabelecimento da responsabilidade pública (public accountability). 

                                                 
36    Nesse sentido, os autores argumentam que, quando as preocupações estratégicas são incluídas, então, 

é o conceito de gestão, e não de medição, que se torna o foco do desempenho. A gestão do 
desempenho será o processo pelo qual a organização integra o seu desempenho com os seus 
objectivos e estratégias funcionais e corporativas (Bititci et al., 1997). 
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Mas é preciso não esquecer que a obtenção de informação acerca do desempenho não é 

um fim em si mesmo, sendo o seu objectivo apoiar uma melhor tomada de decisão pelos 

políticos e pelos funcionários públicos, conduzindo a melhoramentos do desempenho 

e/ou accountability e, em última análise, melhorar os efeitos para a sociedade 

(Curristine, 2005). Logo, o factor chave para uma gestão do desempenho efectiva reside 

na forma como a informação sobre a medição do desempenho é usada (Pollanen, 2005). 

A esse respeito, podem ser apontados diversos factores organizacionais e ambientais 

que inibem o desenvolvimento e a utilização das medidas de desempenho, por exemplo: 

institucionais (falta de confiança na medição e resistência ao relato de más notícias), 

pragmáticos (falta de credibilidade e utilidade), técnicos (falta de padrões) e financeiros 

(investimento substancial de tempo e recursos) (Greiner, 1996 in Pollanen, 2005). 

No contexto do sector público local, as evidências empíricas sobre a utilização e 

utilidade de medidas de desempenho nos municípios ainda é algo limitada e 

contraditória (Pollanen, 2005). Portanto, existe uma grande oportunidade para estudos 

futuros sobre estas questões neste contexto.  

Em síntese, o melhoramento do desempenho organizacional é um tema fundamental no 

debate contemporâneo acerca da gestão dos serviços públicos (Jas e Skelcher, 2005), 

surgindo na agenda política da maioria dos países. De muitas formas, a qualidade é um 

programa umbrela para melhorar o desempenho do sector público, existindo uma série 

de iniciativas de medição do desempenho para melhorar a qualidade do fornecimento 

dos serviços públicos (McAdam et al., 2002). Segundos os autores, os seguintes 

quadros conceptuais relacionados com a qualidade são usados no sector público: o 

Business Excellence Model, o Investors in People, o ISO9000, o Charter Mark, e o 

Benchmarking. 

A Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework - CAF), criada 

com base nos critérios do modelo de excelência EFQM (European Foundation for 

Quality Management)37, corresponde a uma ferramenta de apoio à introdução dos 

conceitos de gestão da qualidade na Administração pública de modo a melhorar o 

desempenho, sendo um modelo de auto-avaliação utilizado por toda a Europa. Pela sua 

importância para a presente investigação, analisa-se sucintamente as suas principais 

                                                 
37  O modelo de excelência EFQM, introduzido em 1991, destina-se a permitir a auto-avaliação da 

qualidade organizacional e constitui a base de apreciação das candidaturas ao Prémio Europeu da 
Qualidade (European Quality Award - EQA). 
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características, uma vez que é a partir desta estrutura que se operacionaliza o conceito 

de desempenho organizacional. 

- Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework - CAF) 

A Estrutura Comum de Avaliação das Administrações públicas da União Europeia 

surge no contexto das iniciativas de modernização do sector público, como um modelo 

de diagnóstico organizacional com o propósito de desencadear mudanças que 

promovam a melhoria contínua e a prestação de melhores serviços ao público. A 

aplicação da CAF em Portugal insere-se no contexto do processo de modernização 

administrativa, através do denominado Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho 

(SIADAP), o qual foi criado pela Lei nº10/2004. Supõe-se que seja utilizado por toda a 

Administração pública, nos vários sectores e níveis - central, regional e local (DGAP, 

2002). 

Os seus objectivos principais são (DGAP, 2002): 1) Apreender as características 

essenciais das organizações públicas; 2) Servir como instrumento para os gestores 

públicos que queiram melhorar o desempenho dos organismos que dirigem; 3) Servir de 

ponte entre os vários modelos utilizados na gestão da qualidade pelas Administrações 

públicas da União Europeia; e 4) Facilitar a utilização do benchmarking entre 

organizações públicas.  

Na Figura 2.3.5 encontra-se representada a estrutura da CAF. As dimensões que devem 

ser consideradas na avaliação são representadas a partir dos seguintes dois critérios (os 

quais, por sua vez, se subdividem em vários subcritérios): 1) Critérios dos meios, 

representando o que organização faz, ou seja, o modo como desenvolve as suas 

actividades principais, apresentando como sub-critérios, a liderança, a política e 

estratégia, a gestão das pessoas, os recursos e parcerias, e a gestão dos processos e da 

mudança; e os 2) Critérios dos resultados, referindo-se ao que uma organização atinge, 

isto é, medem os resultados que estão a ser alcançados pela organização. Os subcritérios 

referem-se, neste caso, aos resultados relativos às pessoas, aos resultados orientados 

para o cidadão/cliente, ao impacto na sociedade e aos resultados de desempenho chave. 

Os parâmetros de avaliação são aplicados aos critérios e respectivos subcritérios (cada 

sub-critério é composto por vários exemplos de práticas que demonstram a realização 

de boas práticas no desempenho da organização). 
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Figura 2.3.5: A estrutura da CAF 
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Fonte: Adaptado de DGAP (2002) 

Este modelo demonstra que os resultados relativos às pessoas, os resultados orientados 

para os cidadãos-clientes e os impactos na sociedade são alcançados através de uma 

liderança adequada que promova o planeamento e a estratégia, a gestão das pessoas e 

das parcerias e recursos. De uma forma simples, esta estrutura permite dar uma visão a 

organização e o seu funcionamento, bem como sobre o desempenho obtido. 

Finalizada a revisão da literatura sobre os conceitos fundamentais a abordar na presente 

investigação, é altura de explicitar o modelo conceptual do estudo e as respectivas 

hipóteses de investigação. No próximo capítulo, representa-se graficamente o modelo 

conceptual proposto, contextualizando, com base nos diversos estudos efectuados na 

literatura, as respectivas hipóteses de investigação. 
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3. MODELO CONCEPTUAL E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

Em complemento à vertente teórica apresentada, esta investigação é composta por uma 

vertente prática. Neste capítulo apresenta-se, de forma esquemática, o modelo teórico da 

pesquisa (que servirá de base para o estudo empírico apresentado nos capítulos 

seguintes), e formaliza-se as hipóteses que o compõem.  

O objectivo central do modelo conceptual é explicar as ligações entre a implementação 

do conceito de marketing (no ambiente interno e externo) e alguns dos seus 

efeitos/consequências. Em última análise, pretende-se analisar e discutir conceitos 

chave que, possivelmente, conduzem ao incremento do desempenho das organizações 

sob investigação.  

3.1 MODELO CONCEPTUAL PROPOSTO 

Grande parte das definições sobre o que é um modelo referem-no como uma 

representação da realidade que procura evidenciar relacionamentos entre vários 

elementos de um processo sob investigação. De uma forma geral, os modelos (teóricos) 

permitem compreender a realidade em estudo fornecendo um panorama de antecedentes 

e/ou consequências dos conceitos que são analisados. Na área de marketing, a 

importância da utilização de modelos teóricos é mostrada pela quantidade de modelos 

que têm vindo a ser desenvolvidos pelos académicos e profissionais da área. Tendo a 

presente investigação como foco questões estratégicas de marketing, também aqui se 

propõe um modelo conceptual. 

A partir da revisão da literatura de marketing, e tendo em conta o propósito subjacente a 

esta investigação, propõe-se o seguinte modelo conceptual, cuja representação gráfica 

pode ser visualizada na Figura 3.1.  

Há dois tipos de variáveis num modelo teórico: as manifestas (ou observáveis), ou seja, 

as que podem ser medidas directamente, e as latentes (ou não observáveis), isto é, as 

que expressam conceitos teóricos. Este último tipo de variáveis são denominadas, 

também, de constructos, que mais não é do que uma medida indirecta da variável 

latente (Kline, 2005). 
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Figura 3.1: Modelo conceptual proposto: orientação para o mercado, respostas atitudinais 
e desempenho organizacional  
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No modelo apresentado existem cinco conceitos (constructos/variáveis latentes) 

fundamentais, a saber: a orientação para o mercado (externo), a orientação para o 

mercado interno (operacionalização do conceito de marketing interno), a satisfação no 

trabalho e o comprometimento organizacional (respostas atitudinais dos membros da 

organização), e o desempenho organizacional. O processo de operacionalização destas 

variáveis latentes vai ser explicitado no próximo capítulo. 

Como se pode observar, o modelo proposto tem três componentes/partes fundamentais. 

Na primeira parte do modelo está representada a implementação do conceito de 

marketing (orientação para o mercado), quer no ambiente interno da organização quer 

no seu ambiente externo. A segunda componente diz respeito às respostas atitudinais 

dos membros da organização, que neste caso correspondem às atitudes relacionadas 

com o trabalho e com a organização. Na última componente, são analisados os 

resultados de nível global, isto é, no desempenho organizacional.  

De uma forma geral, pretende-se com este modelo testar até que ponto a adopção e 

utilização do marketing como orientação estratégica (no relacionamento que a 

organização estabelece com os seus públicos internos e externos) terá efeitos em 

determinadas atitudes dos membros dessa organização e no seu desempenho global. 

Parte-se do pressuposto que tanto os públicos internos como os externos são 

fundamentais no processo de concretização da missão das organizações (de facto, as 

mesmas não existem sem os seus membros e sem clientes externos). Tendo isto em 

consideração, assume-se a necessidade de uma perspectiva de marketing na gestão 

destes dois tipos de públicos, visando uma abordagem integrada que proporcione 

vantagens sustentáveis e crie valor. Com estas metas em mente, os gestores das 
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organizações terão todo o interesse em adoptar uma orientação (estratégica) para o 

mercado que englobe dois dos seus principais recursos, como se verá na secção 

seguinte. 

3.2 ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO COMO RECURSO ESTRATÉGICO 

O modelo proposto mostra que a adopção de uma orientação para o mercado nas 

organizações vai influenciar as atitudes dos seus membros e a sua actuação global. 

Tanto numa perspectiva interna como numa externa, implementar o conceito de 

marketing como orientação estratégica tem implicações quer para os membros das 

organizações quer para o desempenho organizacional. 

No capítulo anterior foi efectuada a abordagem teórica sobre o marketing, as respostas 

atitudinais e o desempenho organizacional. Essa revisão da literatura permitiu 

evidenciar algumas questões-chave que permeiam esta investigação, e que estão na base 

do modelo proposto expondo, numa visão sistémica, a sua utilidade e a sua 

diferenciação face a outros modelos conceptuais.  

Como se viu, a filosofia de marketing coloca a ênfase na criação de valor para os 

clientes, ou de forma mais abrangente, o mercado das organizações. Tradicionalmente 

esse mercado abrange apenas os públicos externos das organizações; contudo, e de 

acordo com a perspectiva adoptada nesta investigação, pode também ser aplicável aos 

seus públicos internos. Nesse contexto, a orientação para o mercado diz respeito a um 

conjunto de actividades e comportamentos que reflectem o grau pelo qual o conceito de 

marketing foi adoptado como filosofia organizacional (no ambiente interno e externo).  

Através da revisão efectuada, constatou-se, também, que um grande número de 

evidências empíricas apontam no sentido de organizações orientadas para o mercado 

terem maior desempenho do que as que não o são (Kohli e Jaworski, 1990; Narver e 

Slater, 1990). A adopção de comportamentos orientados para o mercado permite guiar a 

organização na rápida aprendizagem sobre as necessidades dos clientes, possibilitando 

respostas inovadoras. Esta orientação estimula um ambiente de trabalho no qual se 

procura fornecer maior valor e obter um desempenho superior (Appiah-Adu e Singh, 

1998). Logo, a orientação para o mercado pode ser encarada como um recurso através 

do qual as organizações adquirem comportamentos necessários para fornecerem valor e 

obterem, de uma forma sustentável, um desempenho superior (Appiah-Adu e Singh, 
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1998). É com base neste argumento que a ligação entre a orientação para o mercado e a 

“perspectiva baseada nos recursos” tem especial importância.  

A “perspectiva baseada nos recursos” procura explicar as vantagens competitivas em 

termos dos recursos únicos e difíceis de imitar, tendo sido popularizada em numerosos 

artigos e livros sobre a temática das competências-chave e capacidades organizacionais 

(Van Raaij, 2001). Nesta abordagem, as organizações são compostas por um conjunto 

de recursos que “incluem todos os bens, capacidades, processos organizacionais, atributos 

organizacionais, informação, conhecimento, etc., controlados pela empresa que lhe permitem 

conceber e implementar estratégias para melhorar a sua eficácia e eficiência na concepção e 

implementação de estratégias” (Barney, 1991:101). Os recursos podem ser classificados em 

três categorias (Barney, 1991): recursos de capital físicos (tecnologia física utilizada, 

equipamentos, localização geográfica, etc.), recursos de capital humano (treino, 

experiência, informação, relacionamentos e conhecimentos dos gestores e 

trabalhadores), e recursos de capital organizacional (planeamento formal e informal, 

sistemas de coordenação e controlo, relacionamentos informais entre grupos dentro da 

organização e entre a organização e o seu ambiente). Recursos que são valiosos, raros, 

inimitáveis e insubstituíveis fornecem à organização capacidades que lhes permitem 

obter vantagens competitivas (Barney, 1991). 

A associação entre a “perspectiva baseada nos recursos” e a orientação para o mercado 

foi apresentada por Hunt e Morgan (1995). Sendo considerada como um recurso, a 

orientação para o mercado pode ser uma fonte de vantagem competitiva sustentável, 

pois: 1) “pode potencialmente capacitar uma empresa a produzir uma oferta de mercado para 

alguns segmentos, de forma mais eficiente e eficaz do que os seus concorrentes”, 2) “é um recurso 

que é raro entre concorrentes”, e 3) “é intangível, não podendo ser comprado no mercado, é 

socialmente complexo nas suas estruturas e provavelmente cada vez mais eficiente à medida que é 

utilizado” (Hunt e Morgan, 1995:11,13). Reflectindo um pouco sobre estes argumentos, 

considera-se lógico procurar explicar a adopção de determinadas atitudes dos membros 

da organização, bem como do desempenho organizacional, a partir da orientação para o 

mercado. 

Tendo em consideração este paradigma, e atendendo a que esta ligação foi estabelecida, 

tradicionalmente, para os clientes externos das organizações, também é necessário 

explicar a importância da associação entre a implementação do conceito de marketing 

interno (orientação para o mercado interno) e a “perspectiva baseada nos recursos”. 
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De facto, a orientação para o mercado (externo) não surge de forma espontânea ou 

natural, requerendo uma formação contínua dos funcionários quanto à forma como se 

relacionam com os clientes externos e atendem às suas necessidades e desejos. 

Implementar a filosofia de marketing, ou seja, adoptar comportamentos orientados para 

o mercado, exige mudanças na forma de pensar e nas atitudes dos membros das 

organizações, de modo a que cada área funcional atribua importância e seja sensível às 

necessidades do mercado.  

Este argumento realça a tese de que, se não for bem gerida, a estratégia de mudança 

para uma organização orientada para o mercado pode encontrar consideráveis 

resistências em diversos níveis organizacionais, especialmente nos níveis operacionais 

(Harris, 1998). Desta forma, é fundamental compreender como uma estratégia orientada 

para o mercado (externo) pode ser eficientemente disseminada, porquanto os gestores 

são forçados a confiar nos seus funcionários para implementar essa estratégia e para 

assegurar a satisfação dos clientes (Hartline et al., 2000).  

Na presente investigação, tendo em conta a “perspectiva baseada nos recursos”, 

enfatiza-se a capacidade dos recursos internos da organização (Hunt e Lambe, 2000) e a 

sua contribuição para a criação de valor. Especificamente, realça-se, nesta investigação, 

a função desempenhada pelo factor humano (e a importância que o marketing interno 

tem nessa função), como potencial elemento diferenciador. 

O papel do factor humano como potencial fonte de vantagens competitivas sustentáveis 

tem sido, desde há algum tempo, o foco de considerável interesse. O factor humano tem 

vindo a assumir um papel de destaque: os funcionários podem ser elementos poderosos 

para ajudar a organização a diferenciar-se, de forma significativa, de outras 

organizações, com o intuito de obter vantagens competitivas e fornecer valor superior 

para os clientes (Judd, 2003), especialmente nas organizações de serviços. Neste 

contexto, o que se pressupõe nesta dissertação é que ao encarar os funcionários como 

um dos recursos mais valiosos da organização, e ao tratá-los como clientes internos, a 

organização ganhará uma vantagem competitiva e concretizará os seus objectivos 

(Papasolomou-Doukakis, 2003).  

Devido a imperativos de mercado para desenvolver estruturas e práticas organizacionais 

mais eficientes, existe uma crescente ênfase (entre académicos e profissionais) nas 

estratégias competitivas comportamentais, que se apoiam nas competências-chave e 
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capacidades entre os funcionários, não apenas porque eles fornecem uma resposta mais 

efectiva às procuras do mercado mas, também, porque são difíceis de copiar pelos 

concorrentes (Becker e Huselid, 1998). Nesse sentido, determinados recursos (como por 

exemplo, os sistemas de trabalho de elevado desempenho), têm um papel estratégico, 

para apoiar o desenvolvimento dessas competências-chave e como um ingrediente 

essencial para uma implementação estratégica efectiva (Becker e Huselid, 1998).  

Na presente investigação, infere-se que o marketing aplicado aos públicos internos 

possa assumir essa função. Pode ser sugerido que o marketing interno constitui uma 

fonte de vantagem competitiva sustentável (Dunne e Barnes, 2000). Iniciativas focadas 

nos membros organizacionais são: 1) Valiosas, dado que são a base necessária pela qual 

as organizações de serviço oferecem produtos superiores, bem como provocando 

benefícios através do melhoramento da produtividade e da redução do turnover; 2) São 

raras e difíceis de imitar devido às complexidades inerentes a uma organização social, 

possuindo dinâmicas sociais complexas, tanto públicas como privadas (Dunne e Barnes, 

2000). 

Portanto, considera-se que a ligação entre o marketing dirigido aos públicos internos e a 

“perspectiva baseada nos recursos” é estabelecida, por um lado, porque a atenção aos 

clientes externos exige uma série de mudanças que podem ser equacionadas e atenuadas 

pela utilização de ferramentas de marketing no interior das organizações e, por outro 

lado, porque, por si só, implementar o conceito de marketing interno (ou seja, adoptar 

comportamentos orientados para o mercado interno) tem vindo a ser considerado como 

um recurso estratégico proporcionador de vantagens sustentáveis (Dunne e Barnes, 

2000). Parece, então, relevante averiguar até que ponto este recurso influencia atitudes e 

comportamentos dos membros organizacionais e a própria actuação global das 

organizações. 

Em termos globais, o modelo proposto pode ser utilizado para evidenciar a importância 

que a implementação do conceito de marketing, tanto no ambiente interno como no 

externo, desempenha sobre determinadas variáveis organizacionais. A partir da revisão 

de literatura foram identificadas as relações causais, que foram transformadas nas 

hipóteses da pesquisa. De seguida, são contextualizadas as hipóteses estabelecidas no 

modelo enunciado. São referidos os estudos que já comprovaram, empiricamente, as 

ligações enunciadas, bem como justificadas as associações entre as variáveis do modelo.  

 196 



3.3 HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

Como foi referido anteriormente, esta investigação está consubstanciada numa visão de 

que a adopção de uma orientação estratégica de marketing, abrangendo stakeholders 

internos e externos, trará benefícios para os membros organizacionais e para a 

organização como um todo. Assim, examina-se a implementação do conceito de 

marketing, a um nível interno e externo, e os seus potenciais efeitos para os membros 

(respostas atitudinais), e para a organização (desempenho organizacional). Para estudar 

as relações entre todos os conceitos descritos, é proposto um total de seis hipóteses de 

investigação, cuja inferência é descrita seguidamente. Tal como foi feito em outras 

partes desta dissertação, efectua-se uma análise geral das hipóteses em causa, seguida 

pela sua aplicação ao sector público. 

 Relação entre Implementação do Conceito de Marketing Interno (orientação 
para o mercado interno) e Orientação para o Mercado (externo) 

Como se viu na revisão da literatura, muitos dos estudos existentes sobre a 

implementação do marketing nas organizações permanecem dominados pelo seu foco 

nos stakeholders externos (tais como, consumidores e concorrentes), prestando pouca 

atenção às questões internas sobre os funcionários (Greenley e Foxall, 1998), 

especialmente aqueles que estão em contacto directo com os clientes finais. De uma 

forma geral, as conceptualizações do conceito de marketing tendem a ignorar o foco 

interno (Lings, 2004); contudo, determinados elementos de algumas definições (como 

sejam, o “marketing coordenado”, o “esforço integrado” e a “coordenação inter-

funcional”) são indiciadores do crescente reconhecimento da relevância em analisar o 

ambiente interno das organizações e todas as questões a ele associadas. 

De facto, este foco exclusivo em questões externas tem sido cada vez mais questionado, 

especialmente no domínio do marketing de serviços (Lings, 2004). Nesse sentido, tem 

sido advogada, por diferentes escolas de pensamento (o marketing relacional, a gestão 

estratégica e o marketing organizacional), a indispensabilidade da existência de um 

equilíbrio entre um foco externo e um foco interno (Lings, 1999), dado que uma atenção 

aos clientes internos clarifica as actividades dos funcionários que implementam o 

conceito de marketing na prática (Mohr-Jackson, 1991). Para a criação de valor para os 

clientes (externos) é necessário criar uma sinergia de todas as operações e actividades 
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da organização e, também, a existência de uma força de trabalho totalmente 

comprometida, bem treinada e motivada para a criação desse valor (Mohr-Jackson, 

1991). Segundo Lings (1999), as medidas de implementação do conceito de marketing 

tendem a ignorar as medidas de sucesso interno (tais como a motivação e retenção dos 

funcionários, a qualidade de serviço interna e os melhoramentos nos processos de 

serviço), e o seu impacto em medidas de sucesso externo. 

Em anos recentes tem vindo a verificar-se a existência de um crescente corpo da 

literatura que postula que as actividades de marketing interno são vitais para o sucesso 

da orientação e estratégia de marketing externo (Grönroos, 1981; Ballantyne, 2000; 

Rafiq e Ahmed, 2000a). De uma forma geral, considera-se que o marketing interno é a 

chave para a excelência de serviço e para o sucesso do marketing externo. Nesse caso, 

um marketing de sucesso pode ser atingido se as organizações estão envolvidas tanto no 

marketing interno como no marketing externo (Caruana e Calleya, 1998). 

Sendo o marketing interno entendido como uma estratégia de gestão que procura 

desenvolver nos funcionários uma consciência da importância central dos consumidores 

(Grönroos, 1981), é natural que a orientação para o mercado (externo), ao acarretar 

significativas mudanças organizacionais, necessite de acções de marketing interno para 

facilitar a sua aceitação e interiorização. Nesse caso, considera-se que o marketing 

interno representa um determinante chave para o sucesso da orientação para o mercado 

(externo). 

Teoricamente a associação entre a implementação de programas de marketing interno e 

a orientação para o mercado (externo) é assumida por diversos autores (Grönroos, 1981; 

Piercy, 1995). Subjacente a muitas definições do marketing interno está a compreensão 

da centralidade do cliente externo (‘Consciência do cliente’, na acepção de Grönroos, 

1981). Precisamente, é o foco no cliente externo que legitima a sua função 

relativamente a outras áreas da gestão (Ballantyne, 2000), e que o liga ao conceito de 

orientação para o mercado.  

É geralmente reconhecido que o marketing interno desempenha um papel importante na 

motivação e treino dos funcionários para actuarem de uma forma orientada para o 

mercado (externo) (Harris e Piercy, 1999). A implementação desta orientação requer o 

alinhamento de processos organizacionais, recursos e de estruturas organizacionais para 

a criação de valor superior para os clientes externos. Elementos comuns a tal estratégia 
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(tais como processos de selecção cuidadosos, empowernment dos funcionários e 

consciência por parte dos funcionários do seu papel na satisfação do cliente externo) 

relacionam-se, de alguma forma, com os objectivos do marketing interno e acrescentam 

mais um suporte para a existência de uma relação positiva entre o marketing interno e a 

orientação para o mercado (externo). Além disso, no âmbito da literatura sobre os 

antecedentes da orientação para o mercado são identificados factores que, de alguma 

maneira, se relacionam com os objectivos do marketing interno, reforçando a premissa 

de que o marketing interno influencia esta orientação. Esses antecedentes incluem 

políticas de recursos humanos (Cadogan e Diamantopoulos, 1995), sistemas de 

recompensas (Kohli e Jaworski, 1990), e hierarquias internas (Moorman, 1995 in Lings, 

2000). 

Em termos empíricos são relativamente reduzidos os estudos que analisam a relação 

entre a implementação do marketing interno e a orientação para o mercado (externo). 

Algumas pesquisas nas quais se estudou esta conexão foram efectuadas por Lings 

(2000), Conduit e Mavondo (2001), Ahmed et al. (2003), Lings (2004) e Lings e 

Greenley (2005b).  

Apresentando a “primeira evidência empírica quantitativa sobre o impacto do marketing interno”, 

Lings (2000:700) propõe que um dos principais determinantes da orientação para o 

mercado (externo) seja a implementação do marketing interno (ou orientação para o 

mercado interno) na organização, comprovando a existência de uma relação entre os 

dois conceitos. Um outro estudo que deve ser mencionado foi realizado por Conduit e 

Mavondo (2001), no qual se demonstrou empiricamente que a orientação para o cliente 

interno (a operacionalização do conceito de marketing interno, na acepção dos autores) 

é importante para o desenvolvimento da orientação para o mercado (externo). No estudo 

de Ahmed et al. (2003) provou-se que o comportamento orientado para o mercado é um 

mediador significativo entre as componentes do mix de marketing interno e o 

desempenho de negócios. Na acepção dos autores, o marketing interno é utilizado como 

uma filosofia para a gestão dos recursos humanos da organização baseada numa 

perspectiva de marketing, com o intuito de criar competências internas para o sucesso 

externo. Os autores inferem, assim, que o mix de marketing interno é capaz de 

influenciar competências organizacionais (tais como, o comportamento orientado para o 

mercado) e o desempenho organizacional.  
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Num estudo mais recente, Lings (2004) argumenta que a orientação para o mercado 

interno (sendo este a operacionalização do conceito de marketing interno, na acepção do 

autor) terá implicações ao nível de determinados aspectos de desempenho 

organizacional (nomeadamente, a retenção, motivação, moral e satisfação dos 

funcionários, e o comprometimento organizacional). Por sua vez, pressupõe que estas 

variáveis de desempenho interno terão um impacto directo na orientação para o 

mercado (externo) da organização. O autor comprova que existe uma relação entre o 

marketing interno e a orientação para o mercado (externo). De igual forma, Lings e 

Greenley (2005b) estabelecem empiricamente a relação entre os dois conceitos, sendo 

comprovado o impacto positivo e significativo da orientação para o mercado interno na 

orientação para o mercado externo. 

No Anexo 3.1 são evidenciadas algumas características dos estudos referidos 

anteriormente, nomeadamente o tipo de estudo (amostra, taxa de resposta), o tipo de 

escalas utilizadas com respectivos coeficientes de fiabilidade (quando disponíveis) e 

principais resultados. Como se verifica, as investigações referidas foram efectuados no 

contexto das organizações empresariais. No campo de actuação inerente às organizações 

do sector público, existem reduzidas pesquisas que investigam o conceito de marketing 

interno neste tipo de organizações1.  

O trabalho de Ewing e Caruana (1999) constitui um dos poucos que analisou as práticas 

de marketing interno assumidas por organizações do sector público. Os autores, 

utilizaram a escala de Money e Foreman (1996) para medir o grau de marketing interno, 

analisando o seu impacto na eficiência dos recursos humanos, e aplicando-a a chefes de 

departamentos governamentais Australianos. Um outro estudo, aplicado ao sector 

público, foi efectuado por Mawby e Worthington (2002), pretendendo determinar em 

que medida o marketing (e, dentro deste, o marketing interno) era implementado nas 

forças policiais Britânicas. Os autores concluem que como um necessário precursor do 

foco externo, os serviços policiais deveriam focalizar-se no marketing interno, dado que 

convencendo os stakeholders internos do valor do marketing estariam em melhores 

condições para satisfazer as procuras e expectativas da comunidade. Um outro conjunto 

de estudos, aplicado ao sector público local, efectuados por um grupo de investigadores 

                                                 
1    Apesar de existirem poucos estudos que abordam este conceito de forma directa (em consonância com 

a perspectiva assumida na presente investigação), conseguiu-se detectar algumas pesquisas que tratam 
aspectos que estão indirectamente relacionados com o marketing interno, por exemplo, a motivação, a 
qualidade de serviço interna e algumas práticas de gestão de recursos humanos. 
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espanhóis (Vázquez et al., 1997, 2000 citados por Galán et al., 2001), tem vindo a 

abordar as práticas de marketing interno neste contexto (Galán et al., 2001). 

Que se saiba, no âmbito do sector público local, ainda não foram efectuadas pesquisas 

que relacionassem o marketing interno (operacionalizado via o conceito de orientação 

para o mercado interno) e a orientação para o mercado (externo). Na presente 

investigação, pressupõe-se que a implementação do marketing interno (ou orientação 

para o mercado interno) potenciam o desenvolvimento da orientação para o mercado 

(externo) por parte das organizações públicas locais estudadas, sendo estabelecida a 

seguinte hipótese, ilustrada na Figura 3.2: 

Hipótese 1:  

A orientação para o mercado interno tem influência positiva directa na orientação para o 

mercado (externo). 

Figura 3.2: Hipótese a testar na relação entre OMI e OME 

Orientação para o 
mercado externo 

(OME) 
H1 (+) 

Orientação para o 
mercado interno 

(OMI) 
 

A ligação entre a orientação para o mercado (externo) e as respostas atitudinais dos 

membros das organizações é estabelecida por diversas pesquisas, como se verá a seguir. 

 Relação entre Orientação para o Mercado (externo) e Respostas Atitudinais  

Comparativamente com os estudos que analisam os efeitos no desempenho de negócios, 

as pesquisas que incidem sobre as implicações da orientação para o mercado (externo) 

nas atitudes e comportamentos dos membros da organização têm sido reduzidas (Jones 

et al., 2003). Contudo, existem alguns estudos que analisaram os benefícios 

psicológicos e sociais que esta orientação proporciona aos funcionários (Ruekert, 1992; 

Jaworski e Kohli, 1993; Siguaw et al., 1994; Selnes et al., 1996; Jones et al., 2003), ou 

seja, há algumas evidências empíricas que demonstram que o desenvolvimento desta 

orientação terá, para além de efeitos no desempenho de negócios e nas respostas dos 

clientes, benefícios ao nível de determinadas atitudes (respostas atitudinais), por 

exemplo, na satisfação no trabalho e no comprometimento organizacional.        

Jaworski e Kohli (1993) demonstraram empiricamente que o comprometimento 

organizacional afectivo e o espírito de corpo são consequências da orientação para o 
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mercado (externo). Ruekert (1992) suportou os resultados obtidos por Kohli e Jaworski 

(1990), ao pressupor (e validar empiricamente) que esta orientação estava associada à 

satisfação no trabalho, à confiança nos superiores e ao comprometimento 

organizacional. Selnes et al. (1996) evidenciaram, também, que esta orientação 

afectava, significativamente, o espírito de equipa e o comprometimento organizacional. 

No entanto, uma limitação destes estudos é que as variáveis analisadas foram apenas 

medidas a partir das percepções de executivos e gestores de topo, e não de funcionários 

de nível hierárquico inferior (Piercy et al., 2002).  

A investigação de Siguaw et al. (1994) é das poucas que fornece conhecimentos 

empíricos relativos aos efeitos da orientação para o mercado (externo) em atitudes e 

comportamentos dos funcionários de níveis inferiores (no caso concreto, vendedores), a 

partir da percepção destes últimos. Os resultados do estudo realizado pelos autores 

demonstraram que esta orientação influencia as atitudes no trabalho (stress de papéis, 

satisfação no trabalho e comprometimento organizacional) e a orientação para o cliente 

dos vendedores.  

Jones et al. (2003) comprovaram empiricamente que a orientação para o mercado 

(externo) da organização (avaliada pela percepção dos vendedores) tem efeitos positivos 

nas atitudes no trabalho dos vendedores (stress de papéis, satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional), mas não tem impacto na sua orientação para o 

cliente, sendo esta influenciada pelo comprometimento organizacional dos gestores de 

vendas. 

Portanto, em sentido estrito, as pesquisas de Jaworski e Kohli (1993), Ruekert (1992) e 

Selnes et al. (1996), revelam ligações entre o grau de orientação para o mercado 

(externo) e as atitudes dos gestores, tendo em conta que utilizam apenas as percepções 

dos executivos para medir todos os conceitos analisados. Por outro lado, a pesquisa de 

Siguaw et al. (1994), e de Jones et al. (2003) utilizam apenas as percepções dos 

funcionários em contacto com o cliente. 

Os estudos efectuados por Jaworski e Kohli (1993), Piercy et al. (2002) e Jones et al. 

(2003) são alguns dos exemplos que realçam as consequências positivas da orientação 

para o mercado (externo) nas atitudes relacionadas com o trabalho e com a organização, 

especificamente na satisfação no trabalho e no comprometimento organizacional. O 

raciocínio subjacente a esta ligação é que esta orientação melhora a moral dos 
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funcionários, a satisfação no trabalho e o comprometimento para com a organização 

porque todos os departamentos trabalham em direcção ao objectivo comum de 

satisfação do cliente externo (Kohli e Jaworski, 1990). Como resultado disso, os 

funcionários compartilham sentimentos de que a sua contribuição é valiosa, 

desenvolvendo níveis mais elevados destas atitudes. Dado o apoio, social e 

organizacional, que as pessoas recebem num ambiente orientado para o mercado, parece 

razoável assumir que esta orientação seja uma variável importante que influencia o 

desenvolvimento destas atitudes. O pedido para a realização de mais estudos empíricos 

foi efectuado, por exemplo, por Kohli e Jaworski (1990). 

Na presente investigação, estabelece-se que a orientação para o mercado (externo) terá 

um efeito positivo directo nessas respostas atitudinais, ou seja, segue-se a linha de Kohli 

e Jaworski (1990), Siguaw et al. (1994), Caruana et al. (1997), entre outros, que 

propõem que a orientação para o mercado seja um antecedente da satisfação no trabalho 

e do comprometimento organizacional. Isto porque, como se disse anteriormente, 

quando a orientação dos funcionários é baseada na adopção de comportamentos 

orientados para o mercado, os funcionários tendem a sentir que o seu trabalho é 

relevante e estão mais satisfeitos e comprometidos com a organização. Contudo, é 

plausível que a causalidade seja bi-direccional (Siguaw et al., 1994). Ou seja, é 

perfeitamente possível que estas atitudes tenham um efeito positivo no desenvolvimento 

de comportamentos orientados para o mercado (externo).  

No âmbito do sector público, não se conhecem estudos que comprovem a associação 

entre a orientação para o mercado (externo) e a satisfação no trabalho. Ao nível do 

comprometimento, aponta-se as investigações efectuadas por Caruana et al. (1997; 

1999), nas quais se demonstra, empiricamente, o relacionamento entre a orientação para 

o mercado (externo) e o comprometimento organizacional. Nessas pesquisas, os autores 

procuraram determinar o grau de orientação para o mercado (externo) neste sector, 

analisando o seu efeito no comprometimento. Os autores consideram apropriado 

analisar a orientação para o mercado no contexto de departamentos governamentais, 

apesar da escassa atenção que este conceito recebeu na literatura no âmbito público. De 

forma semelhante, não foi encontrado, pelos autores, estudos que relacionassem esta 

orientação com o comprometimento; contudo, os autores anteciparam a possibilidade de 

existir tal associação, tal como tem sido comprovado em organizações lucrativas. 
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Individualmente, no sector público, tanto a satisfação no trabalho como o 

comprometimento organizacional têm sido analisados, por alguns autores (ver secção 

2.2). Tem sido demonstrado o seu papel e as diferenças verificadas quando se fazem 

comparações sectoriais. Neste enquadramento, é de esperar a existência de uma relação 

entre orientações estratégias e estas respostas atitudinais, no sector público, tendo em 

conta: 1) Os estudos a nível empresarial que estabelecem esta relação; 2) O crescente 

interesse em tornar as organizações públicas orientadas para o mercado (externo) e a 

importância dada à orientação para o serviço aos cidadãos; e 3) A importância em 

instaurar, nas organizações públicas, climas internos nos quais os funcionários estejam 

satisfeitos com o seu trabalho e comprometidos com os valores organizacionais. Assim, 

estabelece-se as seguintes hipóteses, representadas nas Figuras 3.3 e 3.4, 

respectivamente: 

Hipótese 2:  

Existe uma relação positiva directa entre a orientação para o mercado (externo) e a 

satisfação no trabalho  

Figura 3.3: Hipótese a testar na relação entre OME e ST  

Satisfação no trabalho 
(ST) 

Orientação para o 
mercado externo 

(OME) 

H2 (+) 

 

Hipótese 3:  

Existe uma relação positiva directa entre a orientação para o mercado (externo) e o 

comprometimento organizacional 

Figura 3.4: Hipótese a testar na relação entre OME e CO 

Comprometimento 
organizacional (CO) 

Orientação para o 
mercado externo 

(OME) 
H3 (+) 

 

 

A próxima hipótese proposta estabelece uma das associações mais estudadas na 

literatura de marketing, que liga a orientação para o mercado (externo) ao desempenho 

organizacional. 
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 Relação entre Orientação para o Mercado (externo) e Desempenho 
Organizacional 

O conceito de orientação para o mercado (externo), seus antecedentes e consequências 

tem sido um dos principais domínios de investigação na área de marketing. Contudo, 

comparativamente com o estudo sobre os antecedentes desta orientação, a análise das 

suas consequências (especialmente o seu impacto no desempenho organizacional) tem 

recebido maior atenção por parte dos pesquisadores (Kirca et al., 2005).  

Da revisão da literatura efectuada no capítulo anterior constatou-se que, ao longo dos 

últimos anos, tem havido uma quantidade substancial de estudos sistemáticos que 

examinam esta conexão. Tradicionalmente, a literatura tem assumido que a 

implementação da filosofia de marketing conduzirá a um superior desempenho 

organizacional (Piercy et al., 2002), com base no pressuposto que a orientação para o 

mercado (externo) fornece uma melhor compreensão do meio envolvente e dos clientes, 

a qual, em última análise, conduz ao melhoramento da satisfação dos clientes externos.  

De facto, ao assegurar uma estratégia focada nos mercados, a orientação para o mercado 

proporciona capacidades superiores para os compreender. Nesse sentido, permite a 

obtenção de vantagens competitivas sustentáveis (Kohli e Jaworski, 1990) e o alcance 

de níveis superiores de desempenho (Hunt e Morgan, 1995). A criação de valor para os 

clientes (externos) constitui a fonte de vantagem sustentável, sendo conseguida a partir 

de uma estratégia de diferenciação (González-Benito e González-Benito, 2005). Para 

além da consequência de desempenho associada à eficácia organizacional, a 

sustentabilidade do valor criado é, também, realçada. A orientação para o mercado não 

trata apenas da compreensão das necessidades actuais mas procura antecipar as 

necessidades latentes dos clientes (Slater e Narver, 1998). Por outro lado, questões de 

eficiência também se colocam, uma vez que a associação entre esta orientação e a 

distribuição mais eficiente de recursos tem sido objecto de análise. Neste contexto, tem 

sido comprovado que a orientação para o mercado não afecta apenas a formulação de 

estratégias mas também a sua implementação (Dobni e Luffman, 2003 in González-

Benito e González-Benito, 2005). 

No âmbito empresarial, são inúmeros os estudos que comprovam a existência de uma 

relação entre a orientação para o mercado e o desempenho organizacional, sendo as 

meta-análises de Cano et al. (2004), Kirca et al., (2005), e González-Benito e González-
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Benito (2005) demonstrativas das evidências que suportam uma relação positiva. No 

sector público, como se viu na revisão da literatura, as pesquisas que abordam esta 

temática ainda são reduzidas comparativamente com as realizadas no âmbito 

empresarial. Não obstante, algumas pesquisas têm mostrado que este tópico é 

especialmente relevante no âmbito público. As investigações de Cervera et al. (2001), 

Caruana et al. (1997, 1999) e Caruana et al. (1998b), constituem alguns exemplos do 

estudo desta problemática, realçando os benefícios da adopção desta orientação para os 

resultados globais das organizações do sector. 

Portanto, tendo em conta as evidências empíricas existentes na literatura (referidas no 

capítulo anterior), vai assumir-se, na presente investigação e para as organizações 

públicas em análise, que a orientação para o mercado (externo) terá impactos positivos 

em determinados indicadores de desempenho organizacional, através do 

estabelecimento da seguinte hipótese (Figura 3.5): 

Hipótese 4:  

A orientação para o mercado (externo) tem influência directa positiva no desempenho 

organizacional. 

Figura 3.5: Hipótese a testar na relação entre OME e DO 

Desempenho 
organizacional (DO) H4 (+) 

Orientação para o 
mercado externo 

(OME) 
 

 Relação entre Respostas Atitudinais e Desempenho Organizacional 

Em estudos organizacionais, há muito que existe o interesse na análise da associação 

entre as atitudes dos membros das organizações e o desempenho. Esta análise teve o seu 

ímpeto na década de 60, quando cientistas organizacionais (tais como Argyris, Likert e 

McGregor) sugeriram que a forma como os funcionários experienciam o trabalho se 

reflectiria na eficácia organizacional (Schneider et al., 2003). Contudo, a maioria das 

pesquisas sobre as atitudes dos funcionários (por exemplo, satisfação no trabalho, 

comprometimento organizacional e envolvimento no trabalho), explorou a relação entre 

as atitudes e o desempenho a um nível de análise individual, negligenciando as 

consequências organizacionais dessas atitudes individuais (Schneider et al., 2003). 

Tomando como exemplo a relação entre a satisfação no trabalho e o desempenho do 

trabalho verifica-se que esta associação tem uma história controversa (Saari e Judge, 
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2004), existindo diferentes modelos que podem ser utilizados para descrevê-la (Judge et 

al., 2001): a satisfação causa o desempenho; o desempenho causa a satisfação; a 

satisfação e o desempenho estão reciprocamente relacionadas; a relação entre os dois 

conceitos é moderada por outras variáveis; e não existe relação entre os dois. Os autores 

argumentam que os resultados obtidos entre os estudos efectuados usando os diferentes 

modelos são inconsistentes. 

Importantes conceptualizações alternativas acerca da relação entre atitudes e o 

desempenho consideram que esta associação será mais forte num nível de análise 

organizacional (Judge et al., 2001). Neste contexto, a ligação entre as atitudes dos 

funcionários aos resultados organizacionais, é uma das mais recentes áreas de pesquisa 

(Saari e Judge, 2004), existindo algumas evidências que demonstram essa associação 

(Ostroff, 1992; Ashworth et al, 1995 in Saari e Judge, 2004; Hwang e Chi, 2005). 

Por exemplo, na investigação efectuada por Denison (1990 in Schneider et al., 2003), 

demonstrou-se esta relação. Numa outra investigação, a partir de uma amostra de 364 

escolas, Ostroff (1992) analisou a relação entre as atitudes dos funcionários e o 

desempenho organizacional. O autor descobriu que as atitudes dos professores 

(nomeadamente, a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional) estavam 

relacionadas com o desempenho da escola (medido a partir de diversos outcomes do 

desempenho). Nesse sentido, ao constatar que as organizações com mais funcionários 

satisfeitos tendem a ser mais efectivas do que as organizações com funcionários 

insatisfeitos, este estudo indica que a satisfação é um factor social que favorece o 

desempenho organizacional.  

Na opinião de Schneider et al. (2003), estes estudos fornecem evidências preliminares 

de que determinadas atitudes poderão estar relacionadas com o desempenho num nível 

de análise organizacional. Os autores estabeleceram como hipótese a existência de 

relacionamentos estatisticamente significativos, apesar de modestos, entre as atitudes e 

o desempenho (financeiro e de mercado). As razões subjacentes ao estabelecimento de 

uma relação modesta segue a lógica de March e Sutton (1997 in Schneider et al., 2003), 

segundo a qual é difícil encontrar correlações entre qualquer medida de desempenho 

organizacional, e a lógica de Siehl e Martin (1990 in Schneider et al., 2003), segundo a 

qual existem tantas causas do desempenho financeiro, que não seria razoável esperar 

que a correlação directa entre as atitudes e o desempenho fosse significativa.  

 207



Sendo assim, mesmo considerando-se importante avaliar até que ponto organizações 

compostas por funcionários satisfeitos com o seu trabalho e comprometidos com os 

valores organizacionais apresentam melhor desempenho (global), é preciso equacionar 

que as pesquisas realizadas que comprovam estas associações são reduzidas e que os 

resultados atingidos nem sempre são concordantes. 

No âmbito do sector público, a pesquisa de Kim (2005) confirma empiricamente que o 

desempenho organizacional será melhorado aumentando a satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional dos seus membros. O autor argumenta que é razoável 

esperar que as respostas atitudinais possam afectar positivamente o desempenho 

organizacional, dado que funcionários públicos com elevados níveis de satisfação no 

trabalho e comprometimento organizacional “estarão mais predispostos a trabalhar para os 

objectivos e metas organizacionais, logo promovendo o desempenho organizacional” (Kim, 

2005:246). De facto, funcionários mais satisfeitos e comprometidos terão 

comportamentos vitais para o sucesso organizacional, logo estas atitudes (relacionadas 

com o trabalho e com a organização como um todo) podem ser importantes 

determinantes do desempenho global da organização onde estão enquadradas. Sendo 

assim, estabelece-se as seguintes hipóteses de investigação (Figuras 3.6 e 3.7): 

Hipótese 5:  

A satisfação no trabalho tem influência directa positiva no desempenho organizacional 

Figura 3.6: Hipótese a testar na relação entre ST e DO 

Desempenho 
organizacional (DO) 

Satisfação no trabalho 
(ST) H5 (+) 

 

Hipótese 6:  

O comprometimento organizacional tem influência directa positiva no desempenho 

organizacional 

Figura 3.7: Hipótese a testar na relação entre CO e DO 

Desempenho 
organizacional (DO) 

Comprometimento 
organizacional 

(CO) 
H6 (+) 
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Em síntese, são cinco as variáveis latentes que compõem o modelo conceptual proposto. 

Cada uma dessas variáveis foi operacionalizada através de um conjunto de dimensões 

e/ou itens observáveis. A Figura 3.8 ilustra o modelo completo e todas as relações 

hipotéticas mencionadas.  

 
Figura 3.8: Modelo Orientação para o Mercado (interno e externo) -  Respostas 

Atitudinais - Desempenho Organizacional 

 

OMI 

OME 

DII 

GIE 

DIE 

ST 

SAT 

CO 

DO 

RIE 

RII H1 (+) 

H5 (+)

H3 (+)

H2 (+)

H4 (+)

H6 (+)

GII 

DONF DOF 

COMP 

Legenda: As variáveis em círculos representam os conceitos teóricos e as variáveis em rectângulos as respectivas 
dimensões. OMI: Orientação para o mercado interno (GII - geração de informação interna; DII - 
disseminação de informação interna; RII - resposta à informação interna); OME: Orientação para o 
mercado externo (GIE -geração de informação externa; DIE - disseminação de informação externa; RIE - 
resposta à informação externa); ST: Satisfação no trabalho (SAT - satisfação global); CO: 
Comprometimento organizacional (COMP - comprometimento organizacional atitudinal); DO: 
Desempenho organizacional (DOF - desempenho organizacional financeiro e DONF - desempenho 
organizacional não financeiro). 

Como se pode observar, a implementação do conceito de marketing interno é traduzida 

pela variável latente orientação para o mercado interno (OMI), sendo esta composta por 

três factores, que reflectem as actividades de geração de informação interna, 

disseminação de informação interna e resposta à informação interna. A variável latente 

orientação para o mercado externo (OME) agrega, também, três componentes: geração 

de informação externa, disseminação de informação externa e resposta à informação 

externa. O constructo satisfação no trabalho (ST) é composto por uma única dimensão 

que reflecte o nível de satisfação global (SAT) que um membro organizacional retira no 

trabalho. O constructo comprometimento organizacional (CO) é utilizado nesta 

pesquisa, na sua componente atitudinal, operacionalizada com um conjunto de itens. Por 

último, o desempenho organizacional (DO) é analisado nas suas vertentes financeira e 
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não financeira. As explicações detalhadas para a forma como se operacionalizaram as 

variáveis latentes são explicitadas no capítulo referente à metodologia (especificamente, 

operacionalização das variáveis).  

No capítulo anterior, a revisão bibliográfica exposta realçou alguns dos fenómenos e 

finição dos conceitos de marketing 

De forma a utilizar um modelo conceptual numa investigação empírica, dever-se-á 

pressupostos básicos associados à problemática do marketing e da sua relação com a 

satisfação no trabalho, o comprometimento organizacional e o desempenho 

organizacional. Neste capítulo, tendo como base este enquadramento, delineou-se e 

propôs-se um modelo conceptual de pesquisa (e respectivas hipóteses de investigação), 

que tem por questão de fundo esta problemática.  

Utilizando perspectivas comportamentais na de

(tanto interna como externamente) e abordagens atitudinais na conceptualização da 

satisfação no trabalho e comprometimento organizacional, o modelo apresentado 

sustenta que estas variáveis podem ser utilizadas para explicar o desempenho 

(financeiro e não-financeiro) das organizações. Embora constitua um tema actual, 

considera-se que não tem sido suficientemente analisada pelos estudos científicos 

desenvolvidos até à data, na sua aplicação ao sector público e para a realidade 

portuguesa. Que se saiba, para as organizações deste sector, a presente investigação 

constitui uma das primeiras a integrar estes conceitos, dentro de um paradigma mais 

global de orientações estratégicas-desempenho organizacional. 

estabelecer, à priori, qual a metodologia que será utilizada nessa mesma investigação. 

Assim, a próxima tarefa consiste na descrição e explicação da escolha de metodologia 

para responder às questões propostas e às hipóteses estabelecidas. No capítulo seguinte, 

a escolha dos procedimentos metodológicos é devidamente justificada, com o objectivo 

de viabilizar o estudo empírico a desenvolver.  
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Um trabalho científico, devendo estar sedimentado numa forte fundamentação teórico-

empírica, necessita, também, de se apoiar num sólido quadro de referência 

metodológico, que direccione todo o processo de pesquisa, explicitando o fenómeno a 

ser explorado. Sendo assim, procura-se utilizar um método científico compatível com os 

objectivos e com as hipóteses em análise.  

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para orientar a 

realização desta pesquisa. Nesse sentido, enuncia-se o objecto de investigação (secção 

4.1), a população e amostra (secção 4.2), o método da pesquisa (secção 4.3), o processo 

de desenvolvimento do questionário (secção 4.4), a forma de operacionalização das 

variáveis (secção 4.5), os procedimentos de recolha e análise dos dados (secção 4.6), e a 

análise da validade e fiabilidade das medidas (secção 4.7).  

4.1 OBJECTO DA INVESTIGAÇÃO  

Antes de serem apresentados o método da pesquisa e os procedimentos utilizados para a 

recolha dos dados primários, é importante explicitar, desde já, o objecto de estudo deste 

trabalho, efectuando uma breve caracterização do sector em análise e enunciando as 

razões subjacentes à sua escolha. Como já foi referido, o objecto de estudo deste 

trabalho é o sector público local (autarquia local ou governo local), e dentro deste, os 

Municípios (especificamente, as Câmaras Municipais) da Região Norte de Portugal1.  

A Constituição da República Portuguesa regulamenta em pormenor a matéria relativa às 

autarquias locais2, e consagra a existência de três níveis de poderes locais: a região 

administrativa, o município e a freguesia (DGAL, 2004). Os principais órgãos das 

autarquias locais podem ser visualizados no Quadro 4.1. 

Em cada município existe uma separação clara entre os órgãos executivos (Câmara 

Municipal) e os órgãos deliberativos (Assembleia Municipal). As freguesias (autarquia 

infra-municipal) são institucionalmente representadas na estrutura orgânica do 

                                                 
1   Uma lista com os nomes e respectivos endereços das CM consideradas foi obtida através do site da 

Direcção-Geral das Autarquias Locais – www.dgaa.pt – (dados de 2001). 
2  As autarquias locais definem-se como pessoas colectivas de base territorial, dotadas de órgãos 

representativos cujo objectivo é a promoção dos interesses próprios das populações respectivas (artigo 
235.º) 
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respectivo município (na Assembleia) e dependendo fortemente dele, visando a 

prossecução de interesses próprios da população residente em cada circunscrição 

paroquial (Bilhim, 2004). O governo local inclui, também, outras formas de organização 

territorial dos poderes locais, tais como as áreas metropolitanas (grandes áreas 

metropolitanas e comunidades urbanas). Os municípios e as freguesias podem constituir 

associações para a administração de interesses comuns (as associações de municípios e 

de freguesias). Os titulares dos órgãos electivos das autarquias locais são eleitos por 

sufrágio universal directo, de acordo com um sistema de representação proporcional 

(artigo 239.º), em eleições que ocorrem de 4 em 4 anos. 

Quadro 4.1:  
Organigrama de cada nível de autarquia (Continente) 

 Freguesia Município Região 
Administrativa 

Órgãos 
executivos 

Junta de Freguesia Câmara Municipal Junta Regional 

Órgãos 
deliberativos 

Assembleia de Freguesia 
Plenário de Cidadãos 

Assembleia 
Municipal 

Assembleia Regional 

Fonte: DGAL (2004:42) 

Os municípios continuam a ser a principal componente do governo local, representando 

uma das principais forças dinamizadoras da economia local e regional e, logo, são o 

foco desta investigação. Dentro destes, escolheu-se como unidade de análise o órgão 

executivo Câmara Municipal. Uma das principais razões para esta escolha deveu-se, 

fundamentalmente, à relevância do sector público local (e, especificamente, dos 

municípios), conforme se poderá comprovar pelas análises seguintes. 

O sector público local português é composto por 308 municípios (278 no Continente) e 

4251 freguesias (Quadro 4.2). Verifica-se que 60% do total dos municípios pertencem a 

duas regiões principais (Norte e Centro), abarcando o maior número de freguesias e 

58% da população portuguesa. Estas duas regiões cobrem cerca de 50% da área 

geográfica do país. Segundo Bravo e Vasconcellos e Sá (2000 in Sá, 2002), os 

municípios são altamente dissemelhantes. Existem municípios muito pequenos em 

termos de área, tendo uma elevada densidade demográfica, enquanto que outros ocupam 

uma grande área com poucos habitantes. Esta conclusão também se verifica em termos 

das áreas de actuação da Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional 

(CCDR). 
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Quadro 4.2:  
Estatísticas gerais sobre a Administração pública local (2005) (por NUT II3) 

NUT II Municípios Freguesias População residente Área geográfica Densidade 
CCDR/RA Nº % Nº % Nº % Km2 % Pop/Km2 
NORTE 86 28 2.028 48 3.727.310 35 21.287,8 23 175,1 

CENTRO 100 32 1.335 31 2.376.609 23 28.198,6 31 84,3 
LISBOA 18 6 211 5 2.760.697 26 2.935,0 3 940,6 

ALENTEJO 58 19 392 9 767.679 7 31.551,0 34 24,3 
ALGARVE 16 5 84 2 411.468 4 4.995,8 5 82,4 
AÇORES 19 6 155 4 241.206 2 2.322,2 3 103,9 

MADEIRA 11 4 54 1 244.286 2 827,9 1 295,1 
CONTINENTE 278 90 4.050 95 10.043.763 95 88.968,20 97 112,9 
NACIONAL 308 100 4.259 100 10.529.255 100 92.118,3 100 114,3 

Fonte: DGAL (2006)  

As questões financeiras não podem ser dissociadas das responsabilidades atribuídas ao 

governo local (Sá, 2002). A Lei das Finanças Locais (Lei nº 1/79 de 2 de Janeiro) teve 

um contributo decisivo na concretização dos princípios de autonomia do poder local, 

tendo sido revista em 1987 e, mais recentemente, em 1998 e em 2001. O conjunto de 

receitas que caberiam directamente aos municípios (impostos locais) ficaram definidos, 

bem como os valores a transferir do Orçamento do Estado para os municípios 

(transferências da Administração Central)4.  

Na maior parte dos países, o sector público contabiliza um contributo não 

negligenciável para o total da economia. No caso português, e especificamente na área 

local, o sector público local constitui um sector com um papel extremamente relevante 

no desenvolvimento estrutural do País, cujas receitas representam 7% do PIB (segundo 

os dados fornecidos pelo INE, para o ano de 2006, o PIB é de 143 405 milhões de 

euros; e o total de receitas da Administração pública local de 9 398,656). As receitas 
                                                 
3  As NUT II correspondem ao segundo nível da nomenclatura das unidades territoriais para fins 

estatísticos. Há três grandes níveis de agrupamento estatístico, com graus crescentes de detalhe: 
primeiro nível (NUT I), que correspondem 3 unidades (Continente, Açores e Madeira); segundo nível 
(NUT II), constituída por 7 unidades, que correspondem, no continente, às áreas de actuação das 
Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional (CCDR) e, ainda, aos territórios da região 
autónoma da Madeira e dos Açores; e terceiro nível (NUT III), que correspondem 30 unidades, das 
quais 28 pertencem ao continente (8 à Região do Norte) (CCDRN, 2003).  

4  Uma das alterações efectuadas com a Lei nº 42/98 (de 6 de Agosto) diz respeito à substituição do 
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) por três fundos distintos e com objectivos diferentes: 1) o 
Fundo Geral Municipal (FGM): visa assegurar aos municípios as receitas necessárias ao cumprimento 
das atribuições definidas legalmente; 2) o Fundo de Coesão Municipal (FCM): pretende corrigir as 
assimetrias em benefício dos municípios menos desenvolvidos; e 3) o Fundo de Financiamento das 
Freguesias (FFF): permite às freguesias ter um plano de financiamento. Em 2001 (Lei nº 94/2001 de 
20 de Agosto) alterou o sistema de três fundos, criando um outro – o Fundo de Base Municipal (FBM) 
– a distribui igualmente por todos os municípios, e que visa dotar os municípios de capacidade 
mínima para o seu financiamento. Actualmente, existe a seguinte distribuição: o maior montante é 
distribuído através do FGM (20,5%) para financiar as atribuições dos municípios, seguido do FCM 
(5,5%) para corrigir as assimetrias, do FBM (4,5%) que dota a capacidade de funcionamento mínima 
e, por último, o FFF (2,5%) directamente para as freguesias. 
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totais da Administração local, em 2006, representam cerca de 14% da receita total das 

Administrações públicas.  

A principal fonte de financiamento das autarquias locais consiste nas transferências do 

Orçamento do Estado (Bilhim, 2004), denotando uma clara dependência em relação a 

este tipo de receita. Para o ano de 2006, excluindo o município de Setúbal, o total das 

transferências representou 33% do total de receitas, com base nos dados fornecidos no 

Web-site da DGAL.  

Em termos de recursos humanos, de acordo com a Base de Dados dos Recursos 

Humanos da Administração Pública - BDRHAP (2006), tomando como referência o ano 

de 2005, o sector público local (Administração autárquica) empregou 130.650 pessoas, 

isto é, cerca de 18% do total do emprego público, evidenciando a importância do 

emprego autárquico e o seu papel dinamizador no tecido económico local e regional (o 

número de funcionários a trabalhar nos municípios representa 2,6% da população activa 

empregada).   

Para além da sua contribuição para o desenvolvimento social e económico do país, outra 

razão para a escolha da Administração local como objecto de investigação prende-se 

com as competências e responsabilidades subjacentes. A actividade autárquica 

consubstancia-se no exercício de determinadas competências, próprias das autarquias, 

que constituem o núcleo do poder local. As atribuições das autarquias locais estão 

associadas à satisfação das necessidades das comunidades locais, abrangendo o 

desenvolvimento sócio-económico, o ordenamento do território, o abastecimento 

público, o saneamento básico, a saúde, a educação, a cultura, o ambiente e o desporto. 

Um aumento das competências e responsabilidades dos municípios (em campos tais 

como a educação, saúde e assistência social) foi realizado a partir de legislação 

publicada em 1999 (Sá, 2002).  

Por último, a escolha deste sector deve-se, fundamentalmente, à maior proximidade que 

os municípios têm com os cidadãos/clientes. No contexto local, os cidadãos detém 

maior acesso aos representantes eleitos, bem como às pessoas que trabalham nas 

organizações do sector público, podendo exercer um maior controlo sobre o 

fornecimento de serviços. Além disso, os cidadãos tornam-se mais exigentes e 

influentes nos relacionamentos que estabelecem com essas organizações. Logo, a maior 
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proximidade cria as condições para capacitar os municípios com uma maior 

“capacidade de resposta” e atitudes inovadoras. 

Como já foi referido, a presente pesquisa incide, dentro da Administração local, nos 

municípios da região Norte de Portugal Continental. A sua importância, aliada a razões 

de carácter operacional (pressões associadas a questões financeiras e de tempo 

disponível para a realização da pesquisa), orientou esta escolha. A Região Norte de 

Portugal é a mais populosa do país, com cerca de três milhões e setecentos mil 

habitantes, representando 35% da população residente em Portugal, e abrangendo uma 

área total de 21.287,8 Km2. A região Norte ocupa o terceiro lugar em termos de 

densidade populacional, contabilizando 175,1 habitantes/Km2. O número de municípios 

da região Norte de Portugal (86) representa cerca de 28% do total de municípios 

existentes. 

No Quadro 4.3, apresenta-se a análise desagregada relativamente aos 86 municípios 

desta região. O número total de freguesias é de 2.028, sendo que os distritos de Braga e 

Porto os que abrangem o maior número de freguesias. O distrito do Porto é, sem dúvida, 

o mais populoso, com 1.805.015 habitantes, seguido do distrito de Braga, com uma 

população residente de 851.337 habitantes. O distrito da Guarda (apenas com um 

município que faz parte da região Norte) abarca um total de 8.249 habitantes. Os 

distritos com maior área geográfica (Bragança e Vila real) não correspondem aos 

distritos de maior relevo em termos de número de municípios e população residente. 

Quadro 4.3:  
Estatísticas gerais dos municípios da região Norte (2006) (por NUT II) 

NUT II Municípios Freguesias População residente Área geográfica Densidade 
 Nº % Nº % Nº % Km2 % Pop/Km2 

Bragança 12 14 299 15 145.486 4 6.599 31 22,0 
Vila Real 14 16 268 13 221.218 6 4.308 20 51,4 
Braga 14 16 515 25 851.337 23 2.707 13 314,5 
Viana do Castelo 10 12 290 14 251.937 7 2.219 10 113,5 
Aveiro 7 8 94 5 332.648 9 999 5 333,0 
Viseu 10 12 162 8 111.420 3 1.727 8 64,5 
Porto 18 21 383 19 1.805.015 48 2.333 11 773,7 
Guarda* 1 1 17 1 8.249 0,00 398 3 20,7 
Total 86 100 2.028 100 3.727.310 100 21.290 100 175,1 

   Fonte: Retirado do site da Direcção Geral das Autarquias Locais (www.dgaa.pt)   
   * Neste distrito, apenas o município de Vila Nova de Foz Côa faz parte da região Norte. 

No que diz respeito à densidade populacional (DP), uma análise individualizada das 

áreas de actuação das Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional 

(CCDR) revela que o distrito do Porto tem uma DP muito elevada relativamente aos 

restantes (na ordem dos 773,7 habitantes/Km2), seguido pelos distritos de Aveiro e 
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Braga, com 333 hab/Km2 e 314,5 hab/Km2, respectivamente. Na próxima secção, é 

explicitada a população e amostra da presente investigação. 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O universo, ou população de uma pesquisa corresponde ao agregado, ou soma, de todos 

os elementos que compartilham algum conjunto de características comuns (Malhotra, 

1993). Ao se definir um universo é preciso que se leve em conta, também, o elemento 

de pesquisa, ou seja, a unidade sobre a qual se procura obter os dados, a unidade 

amostral e o âmbito geográfico (Quadro 4.4). 

Quadro 4.4:  
Quadro resumo dos principais aspectos da investigação 

Cenário de interesse Sector público local  
Universo/População Membros do executivo das Câmaras Municipais 

(86) 
Âmbito geográfico Regional (Região Norte) 
Unidade de análise Organização 

Inquiridos Presidentes e Vereadores (em regime de 
permanência) das instituições  

Dimensão da população 86 Presidentes e 268 Vereadores: 354 inquiridos 
Período temporal Fim de Março-Junho de 2007 

Método de recolha de informação Inquérito por questionário postal 

O cenário de interesse, ou o objecto de investigação, como já foi referido, é o sector 

público local. No âmbito deste sector, o universo (população) considerado 

correspondeu, em termos gerais, aos membros do executivo das 86 Câmaras Municipais 

da Região Norte (que corresponde a 28% do total de municípios existentes em 

Portugal).  

Em termos específicos, do universo de participantes considerado (membros do 

executivo da totalidade das Câmaras Municipais da Região Norte), foram seleccionados 

dois tipos de informantes-chave em cada autarquia: Presidentes e Vereadores em regime 

de permanência. A escolha de dois tipos de respondentes5 teve como base as seguintes 

motivações:  

                                                 
5    A maioria das investigações relacionadas com o tema utiliza como única referência, as percepções de 

apenas um respondente para uma determinada unidade de análise. Tipicamente a unidade de análise 
tende a ser a organização, verificando-se uma centralização nos executivos ou gestores de topo. Esta 
parece ser a abordagem de um número considerável de estudos, apesar do amplo reconhecimento, por 
parte da literatura de marketing e literatura sobre questões metodológicas, de que a utilização de 
informantes únicos é inapropriada e potencialmente enganadora (Harris, 2003). 
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- Desde logo, foram escolhidos, como elementos a inquirir, os dirigentes de topo (neste 

caso, os presidentes das Câmaras Municipais), tendo em conta que alguns dos conceitos 

principais abordados assim o exigiam. De facto, nas organizações, são os dirigentes de 

topo que tomam as decisões estratégicas, sendo importante o compromisso e 

participação desses dirigentes para lançar as bases indutoras de mudanças na cultura e 

estilo da organização, no sentido de orientá-la mais para o serviço ao cliente (Webster, 

1991 in Cervera, 2001). Por outro lado, foram escolhidos pela sua influência única na 

concretização de objectivos organizacionais (Lusch e Serpkenci, 1990). Contudo, face 

ao seu reduzido número, e considerando enriquecedor o conhecimento de outras 

opiniões/perspectivas, foi decidido, para além destes, inquirir, outros membros da 

organização.  

- Assim, colocava-se o problema de avaliar quem poderia proporcionar outras 

perspectivas de análise. Num primeiro momento, foi considerada a hipótese de inquirir 

elementos operacionais (nomeadamente, funcionários em contacto com os clientes 

externos). No entanto, esta hipótese foi colocada de parte, devido, fundamentalmente, a 

questões metodológicas e operacionais. Logo, num segundo momento, foram 

escolhidos, como informantes-chave, para além dos presidentes, os vereadores (em 

regime de permanência) dos municípios. 

É de referir que, sendo o elemento amostral os membros do executivo de cada 

município (ou seja, presidentes e vereadores em regime de permanência), estes 

poderiam ser substituídos por elementos de quadros superiores técnicos ou 

administrativos que possam estar mais habilitados a responder às questões deste estudo. 

Dessa forma, na prática, ficar-se-á com três tipos de informantes-chave: os presidentes, 

os vereadores e os quadros superiores técnicos.  

Em termos totais, constata-se um total de 354 potenciais respondentes, dos quais 86 

exercem o cargo de presidentes da Câmara Municipal e 268 são vereadores em regime 

de permanência6. A distribuição dos elementos da população pode ser visualizada no 

Quadro 4.5. 

 

 

                                                 
6   Os valores relativos ao número de vereadores em regime de permanência constam dos Web-sites de 

cada município. 
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Quadro 4.5:  
Número de Câmaras Municipais e informantes-chave por Distrito 

Distritos 
Região Norte 

(NUTS II) 

Nº de 
CM 

% Total 
CM 

Informantes-
chave (IC) 

% Total 
IC 

Quota 
Distritos 

Bragança 12 0,14 41 0,12 5 
Vila Real 14 0,16 47 0,13 6 
Braga 14 0,16 64 0,18 12 
Viana do Castelo 10 0,12 38 0,11 4 
Aveiro 7 0,08 31 0,09 3 
Viseu 10 0,12 36 0,10 4 
Porto 18 0,21 94 0,27 25 
Guarda 1 0,01 3 0,01 1 
Total 86 1 354 1 59 

Fonte: Direcção Geral das Autarquias Locais (www.dgaa.pt) e Web-Sites dos Municípios 

Tendo em conta a dimensão reduzida do universo considerado, optou-se por enviar os 

questionários para todos os elementos da população. A amostra efectivamente utilizada 

para a análise dos dados foi constituída pelos questionários devolvidos e considerados 

válidos. Nesse sentido, esta amostra não pode ser considerada como probabilística, 

tendo em conta que a probabilidade de inclusão de cada membro da população na 

amostra não é conhecida (Churchill, 1999; Malhotra, 1993). Contudo, para que a 

amostra tivesse uma distribuição similar à população, fixaram-se quotas por distrito, as 

quais foram cumpridas. 

Após a definição do objecto de estudo, da população e amostra segue-se a explicitação 

dos principais aspectos associados ao método a utilizar na presente investigação. 

4.3 MÉTODO DA INVESTIGAÇÃO 

O planeamento e execução de uma pesquisa deve ser efectuado de acordo com certas 

abordagens epistemológicas, sendo traduzido, na prática, pela escolha de métodos 

específicos de investigação. Por conseguinte, uma preocupação central neste trabalho 

foi utilizar um método que fosse ao encontro das necessidades desta pesquisa, ou seja, 

que atendesse ao tipo e natureza do problema a investigar. Os elementos teóricos 

apresentados e os pressupostos enunciados orientaram essa escolha. 

Em termos globais, existem dois grandes métodos que podem ser utilizados, o 

quantitativo e o qualitativo, os quais tradicionalmente estão associados a diferentes 

paradigmas de investigação. A abordagem quantitativa é orientada para a 

comprovação/confirmação e para os resultados, através de uma medição rigorosa e 
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controlada. A abordagem global dos fenómenos sociais é positivista (Bryman, 1984), 

particularista, inferencial e hipotético-dedutiva. O método quantitativo baseia-se num 

conjunto de preposições gerais e interrelacionadas (deduzidas da literatura), dando lugar 

a hipóteses verificáveis empiricamente (Pinho, 2001). Por sua vez, o paradigma 

qualitativo defende o emprego dos métodos qualitativos, sendo orientado para a 

descoberta/exploração e para o processo, através de uma observação naturalista e sem 

controlo. Neste caso, postula-se uma concepção global fenomenológica, holística, do 

tipo descritivo-indutiva. 

Fundamentalmente, a presente investigação está imbuída no paradigma quantitativo, ou 

seja, a abordagem escolhida para a realização desta pesquisa é, predominantemente, 

quantitativa. Foi feita esta escolha porque pareceu enquadrar-se melhor nos objectivos 

enunciados. Contudo, apesar de se tratar de um estudo predominantemente quantitativo, 

esta abordagem foi complementada com alguma pesquisa qualitativa de cariz 

exploratório, tendo em conta que o nível de desenvolvimento teórico dos fenómenos a 

abordar exigiram um trabalho exploratório preliminar.  

Neste enquadramento, pode dizer-se que a presente investigação foi moldada por duas 

etapas distintas mas complementares: uma exploratória de natureza qualitativa, e outra 

conclusiva. De facto, as pesquisas quantitativas dependem de desenvolvimentos teóricos 

consistentes, os quais podem ser obtidos através de estudos exploratórios alicerçados 

em métodos associados às pesquisas qualitativas.  

De seguida são apresentadas as duas etapas (qualitativa e quantitativa), explicitando os 

procedimentos utilizados e objectivos da sua aplicação. Na etapa qualitativa, para além 

dos procedimentos e objectivos, são referidos os principais resultados obtidos em cada 

uma das fases associadas. 

 Etapa qualitativa/exploratória 

A necessidade de melhor compreender a realidade em causa esteve na base da utilização 

da abordagem qualitativa. Esta abordagem permite compreender diferentes níveis de 

realidades complexas (Pinho, 2001), tendo por objectivo responder a perguntas do tipo 

“como” e “por quê”, ao contrário da perspectiva quantitativa que procura explicar 

questões como “o quê” e “quanto”. 

 Esta etapa qualitativa proporciona ideias sobre temas que não sejam do completo 

conhecimento do pesquisador, bem como permite aumentar a sua familiaridade com o 
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problema em questão, através da obtenção de insights e ideias (Churchill, 1999). 

Fundamentalmente, procurou-se obter o conhecimento teórico necessário para a 

elaboração das hipóteses e o desenvolvimento do modelo a ser empiricamente testado. 

Neste contexto, os objectivos inerentes à utilização desta abordagem foram variados, 

estando, em geral, associados ao desenvolvimento e sedimentação das proposições 

teóricas, procurando imprimir mais consistência aos argumentos encontrados na 

literatura. Em termos específicos, os objectivos relacionam-se com: 1) A formulação do 

problema de pesquisa e dos objectivos de forma clara e mensurável; 2) O aumento da 

familiaridade do investigador com o objecto da pesquisa e a clarificação de conceitos; 

3) O refinamento do modelo teórico, das hipóteses a serem testadas e dos indicadores de 

medição das variáveis a serem utilizados na fase quantitativa; e 4) A elaboração do 

instrumento de recolha de dados.  

Para alcançar estes objectivos foram utilizadas as seguintes técnicas: 1) A revisão da 

literatura; 2) A pesquisa com informantes-chave, ou seja, com aquelas pessoas que têm 

familiaridade com o objecto de investigação; e 3) A análise de casos seleccionados, isto 

é, o estudo de indivíduos, grupos ou instituições, tanto a partir dos dados existentes 

como pela observação dos fenómenos enquanto decorrem. 

A revisão da literatura foi utilizada, inicialmente, para aumentar a familiaridade do 

pesquisador com o objecto de pesquisa, bem como para clarificar conceitos 

fundamentais relacionados com a delimitação do tema, definição do problema e 

justificação para a escolha do tema. Por outro lado, foi também utilizada para o 

desenvolvimento teórico do trabalho, dando origem às hipóteses e ao modelo a ser 

testado. 

A pesquisa com informantes-chave foi realizada levando em conta quase todos os 

objectivos desta etapa exploratória, sendo efectuada através de um conjunto de 

entrevistas não estruturadas. As entrevistas fornecem insights e ideias úteis baseadas em 

descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, atitudes, crenças e pensamentos 

(Quinn, 1986 in Pinho, 2001). A escolha dos entrevistados fez-se pelo seu 

conhecimento e experiência com o assunto. Especificamente, foram realizadas reuniões 

com alguns académicos da área de marketing, especialistas nos conceitos centrais em 

estudo, bem como reuniões com docentes de outras áreas, que de alguma forma 
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forneceram informações úteis para algum aspecto da investigação (por exemplo, nas 

questões metodológicas).  

A análise de casos seleccionados foi utilizada para atingir os objectivos enunciados, ou 

seja, para adquirir conhecimento básico sobre o tema em análise, bem como 

compreender a sua relevância e descobrir dimensões que poderiam não estar totalmente 

cobertas pela revisão da literatura. Foram seleccionados cinco casos/instituições, por 

conveniência. Nessas instituições, a obtenção da informação foi efectuada por meio de 

entrevistas informais (a funcionários de diferentes níveis hierárquicos), e através de 

observação directa (dos locais/ambientes e interacções entre indivíduos). 

Concretamente, realizaram-se entrevistas a: 

- Dirigentes de topo (membros do executivo das Câmaras Municipais): Um conjunto 

de questões gerais foram colocadas com o intuito de caracterizar a organização e 

compreender o seu funcionamento, e conhecer as principais tarefas/responsabilidades 

do cargo do respondente. As restantes questões relacionaram-se especificamente com 

os temas a abordar nesta investigação, incidindo, em particular, nas formas de 

relacionamento estabelecidas com os clientes internos e externos. Foram solicitadas 

opiniões sobre a relevância e necessidade de investigações deste tipo. Foi escolhido 

um membro do executivo (presidente e/ou vereador em regime de permanência, 

consoante a sua disponibilidade) de cada uma das cinco instituições analisadas para 

entrevistar, contabilizando, no total, cinco entrevistas. 

- Quadros superiores: Tendo em conta que, no procedimento de recolha de 

informação, existia a possibilidade de os dirigentes de topo serem substituídos (nas 

suas respostas) por outras pessoas, também foram entrevistados outros funcionários 

com funções de liderança, especificamente, os chefes de secção/divisão/departamento. 

Neste caso, as questões colocadas foram semelhantes às anteriores. Para cada 

organização analisada, foram efectuadas entrevistas a um membro de um quadro 

superior, agregando um total de cinco entrevistas. 

- Funcionários em contacto com os cidadãos/clientes externos: Para além dos 

funcionários que ocupam funções de liderança, foram também entrevistados alguns 

funcionários que lidam directamente com os clientes. Em termos gerais, abordaram-se 

temas associados com a forma como se relacionam com os seus superiores, bem como 

o seu nível de comprometimento organizacional e satisfação no trabalho. Foram, 
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também, tratados temas associados com o modo como estes funcionários se 

relacionam com os clientes externos. Em cada uma das cinco instituições observadas 

foram realizadas entrevistas a dois funcionários da “linha da frente”, ou seja, um total 

de 10 inquirições. 

Por outro lado, foi permitido ao pesquisador observar o desenrolar das actividades das 

organizações seleccionadas, durante algumas horas do dia. Num primeiro momento, 

percorreu-se livremente as instalações, procurando analisar o ambiente e as condições 

de trabalho, bem como as informações disponíveis e os instrumentos existentes para 

recolha de opiniões dos cidadãos/clientes externos. Globalmente, não foram detectadas 

grandes “falhas” relativamente a estes aspectos, tendo em conta a existência de 

condições de trabalho adequadas; todavia, poderiam ser melhorados os aspectos 

relacionados com a existência de instrumentos de disseminação da informação relevante 

para os munícipes. 

Num segundo momento, foi observado o comportamento dos funcionários (que estão 

em contacto com os clientes) no desempenho das suas funções. Pretendeu-se tomar 

contacto com a realidade, assumindo uma condição de espectador passivo, presenciando 

factos, mas não participando deles, e procurando o envolvimento mínimo possível com 

as situações que surgiam. Os comportamentos observados associavam-se, 

essencialmente, à forma como respondiam às solicitações dos clientes, à forma como se 

relacionavam com os seus superiores e com os seus colegas de trabalho.  

De uma forma geral, constatou-se que os funcionários da linha da frente exibiam um 

comportamento atencioso e cortês no atendimento aos cidadãos/clientes, demonstrando 

iniciativa e empenho na resolução dos assuntos. O rigor mostrado na realização das 

tarefas mostrou-se ser adequado; contudo, o tempo de resposta às solicitações pareceu 

ser um pouco lento. Os momentos de relacionamento com os colegas de trabalho 

observados não evidenciaram problemas de maior. Os funcionários entrevistados 

mostraram-se satisfeitos com o relacionamento estabelecido com os seus superiores, 

referindo que reuniam regularmente com os mesmos para discutir aspectos relacionados 

com o trabalho. A questão sobre a realização de acções de formação dos funcionários 

foi apontada, pelos entrevistados, como insuficiente. 

A realização destas entrevistas informais foi fundamental para a contextualização da 

temática em análise. Por um lado, permitiu melhorar a formulação do problema de 
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pesquisa e dos objectivos, aumentar a familiaridade do investigador com o objecto da 

pesquisa, clarificando conceitos, e auxiliar na definição do modelo teórico, das 

hipóteses a serem testadas e dos indicadores para a medição das variáveis. Por outro 

lado, permitiu a obtenção das perspectivas dos elementos a inquirir sobre cada um dos 

temas a analisar no modelo conceptual proposto, em particular sobre a aplicação do 

marketing nas suas organizações, quer a nível externo quer a nível interno. Em termos 

sintéticos, apresenta-se no Quadro 4.6, um resumo da fase qualitativa, nomeadamente, 

os objectivos, os métodos utilizados, a amostra, as informações procuradas e os 

principais resultados obtidos. 

Quadro 4.6:  
Resumo da fase qualitativa/exploratória 

Propósito: Formulação do problema de pesquisa e dos objectivos 
Métodos 
 
 
 
 
 
Informações 
procuradas 
 
 
Resultados  

Revisão da literatura: Leitura de artigos disponíveis em bases de dados e em 
jornais especializados; 

Entrevistas a informantes-chave: Reuniões com académicos, especialistas nos 
assuntos pesquisados; 

Análise de casos/organizações: Entrevistas aos funcionários de diversos níveis 
hierárquicos das instituições;  

 
Estado da arte das investigações sobre os assuntos abordados; Carências de 
informação sobre os temas; Importância dos temas; Perspectivas/opiniões dos 
intervenientes; 
 
Escassez de estudos retratando os conceitos abordados (a nível nacional e 
internacional); 
As organizações consideram o tema relevante e necessário. 

Propósito: Aumento da familiaridade do investigador com o objecto da pesquisa, 
Clarificação de conceitos 

Métodos 
 
 
 
Informações 
procuradas 
 
 
Resultados  

Revisão da literatura: Leitura de artigos e livros; 
Entrevistas a informantes-chave: Reuniões com académicos; 
Análise de casos/organizações: Observação do ambiente de trabalho e 

comportamentos assumidos; 
 
Conhecimento sobre o funcionamento geral das organizações; Informações sobre 
as práticas/estratégias utilizadas com relação aos temas escolhidos; Clarificação 
de termos mais apropriados ao sector em análise; 
 
Procurou-se, no referencial teórico, abordar os temas na generalidade e efectuar 
posterior especificação ao sector em análise; Para a elaboração do instrumento de 
recolha de dados, foram tidos em consideração os termos/expressões específicos 
ao objecto de estudo. 

Propósito: Definição do modelo teórico, das hipóteses a serem testadas e dos 
indicadores para a medição das variáveis 

Métodos 
 
 
Informações 
procuradas 
 
Resultados  

Revisão da literatura: Leitura de artigos e livros; Análise de estudos similares; 
Recolha das escalas de medida existentes; 

Entrevistas a informantes-chave: Reuniões com académicos; 
 
Detecção de possíveis relações entre os conceitos abordados; Desenvolvimento do 
modelo e definição das hipóteses; Adequação ao sector em estudo das escalas 
existentes para medir os conceitos; 
 
Elaboração do modelo teórico alicerçado nas hipóteses estabelecidas. 
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Relativamente aos resultados obtidos nas entrevistas efectuadas, outras conclusões 

podem ser retiradas. Os dirigentes de topo e quadros superiores entrevistados realçaram 

a importância de realização de investigações relacionadas com o marketing nas 

organizações públicas, especificamente nas Câmaras Municipais, constatando que este 

seria um dos primeiros estudos deste género que se realiza em Portugal. Denotou-se, por 

parte dos entrevistados, uma certa familiaridade com a terminologia de marketing, 

essencialmente como ferramenta de promoção de territórios, localidades e cidades, e 

como instrumento de actuação em acções de marketing político e em problemas sociais. 

De igual maneira, como forma de instaurar uma cultura de serviço ao público, foi 

realçado, pelos entrevistados, o potencial contributo da aplicação do marketing nos 

processos de tomada de decisões de planificação e avaliação dos serviços que afectam 

directamente os cidadãos/clientes. 

A importância dos funcionários (especialmente dos que estão em contacto com os 

cidadãos/clientes externos) pela sua influência na qualidade percebida dos serviços e no 

grau de satisfação dos clientes externos foi reconhecida pelos entrevistados. Segundo as 

opiniões expressas, questões associadas à satisfação no trabalho e ao comprometimento 

organizacional têm um papel fundamental na concretização destes objectivos, sendo 

reconhecido, também, que muito há a fazer para aumentar a flexibilidade dos sistemas 

de gestão dos recursos humanos das instituições em causa.  

As noções de clientes internos ou de marketing aplicado ao interior à organização 

(marketing interno) não se mostraram tão familiares. Contudo, foi realçado, pelos 

entrevistados, o importante papel desempenhado pela comunicação interna como 

ferramenta de motivação/envolvimento dos funcionários, como factor de criação de um 

clima de partilha de valores e objectivos organizacionais, e como um processo através 

do qual se poderá persuadir os funcionários a terem uma orientação para o serviço aos 

públicos externos. 

 Etapa quantitativa 

A escolha do método de recolha dos dados é um factor crítico do processo de pesquisa 

(Aaker et al., 1995). Para as pesquisas conclusivas existem dois principais métodos de 

recolha de dados primários quantitativos: a inquirição (survey) e a observação 

(Malhotra, 1993). De acordo com Malhotra (1993), os métodos de inquirição (survey) 

ou de comunicação permitem obter a informação baseada no questionamento aos 
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respondentes, normalmente de forma estruturada, enquanto que a observação envolve o 

registo de padrões de comportamentos de pessoas, objectos e eventos, de forma 

sistemática, no sentido de se obter informação sobre o fenómeno de interesse.  

Para a concretização dos objectivos deste trabalho, e em consonância com a viabilidade 

imposta pela realidade do fenómeno a ser estudado, foi realizada uma pesquisa de tipo 

survey, mantendo a mesma linha de diversos estudos de marketing (referidos no 

Capítulo 2). 

Em termos temporais, a distinção básica que se faz é entre os estudos longitudinais e os 

estudos de “corte transversal” (cross-sectional) (Churchill, 1992). Um estudo de “corte 

transversal” é dos mais utilizados em pesquisas da área de marketing (Malhotra, 1993), 

apresentando duas características: as informações são recolhidas uma única vez, 

fornecendo uma “fotografia” das variáveis relevantes do estudo num dado momento 

(Malhotra, 1993), e a amostra de elementos é tipicamente seleccionada para ser 

representativa da população de interesse. Por sua vez, num estudo longitudinal as 

informações são recolhidas mais do que uma vez, em momentos distintos, apoiam-se 

num painel de respondentes, e permitindo avaliar como determinado fenómeno se 

comporta ao longo do tempo. 

Na presente investigação, foi escolhido o método transversal, no qual a recolha de 

informação, junto a uma amostra da população, ocorre apenas uma vez (Churchill, 

1999; Malhotra, 1993). A vantagem deste método relaciona-se com os menores custos e 

tempo exigido. Por outro lado, são diversas as pesquisas na área de marketing, e mais 

especificamente, as pesquisas que abordam temas tratados nesta investigação, que 

utilizam os estudos transversais. 

O método de obtenção de informação do tipo survey pode ser classificado em função do 

modo de administração. Assim, essa recolha de informação pode ser efectuada através 

de três formas: entrevistas pessoais, inquéritos por telefone e inquéritos por 

correspondência (Aaker et al., 1995). Tendo em conta o objecto de estudo, o custo e o 

tempo disponível para a sua realização, houve necessidade de ponderar as diferentes 

vantagens e inconvenientes de cada uma destas formas. 

Dada a complexidade do fenómeno a estudar, e reflectindo sobre os custos inerentes a 

cada alternativa, a opção entrevista (tanto pessoal como telefónica) foi posta de parte. 

Por um lado, a opção pela entrevista pessoal seria extremamente onerosa, dada a 
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relativa dispersão da população (que se encontra distribuída por todo o Norte de 

Portugal continental). Por outro lado, e apesar do custo ser mais baixo que na entrevista 

pessoal, foi impossível reduzir a complexidade do tema a tratar de forma a tornar a 

entrevista telefónica aceitável. 

Em virtude destes factores, utilizou-se, como forma de obtenção de dados primários, um 

questionário por correio. O questionário é do tipo estruturado e não disfarçado, sendo 

planeado para ser auto-administrado, contendo todas as instruções para o seu 

preenchimento, e acompanhado com uma carta de apresentação.  

Uma desvantagem subjacente à escolha deste método de recolha de informação é 

especialmente preocupante: o facto de a taxa de resposta ser geralmente baixa. Contudo, 

foi um risco que se acedeu correr, tendo em conta as características da informação 

pretendida. Para minimizar a ocorrência de não-respostas foram efectuados diversos 

procedimentos, nomeadamente: foi usada uma carta de apresentação explicativa dos 

objectivos e importância da pesquisa, foi garantido que os participantes terão direito a 

um sumário dos principais resultados da investigação, foi incluído um envelope selado 

para retorno dos questionários, entre outros (estes aspectos serão detalhados mais à 

frente no trabalho). 

Um dos momentos mais críticos do trabalho, depois da escolha do método de recolha 

dos dados, consiste na elaboração do instrumento para essa recolha. O instrumento de 

recolha de dados é um documento através do qual as perguntas são apresentadas aos 

respondentes e registadas as suas respostas. Esta fase deve ser considerada como uma 

arte e não uma ciência, tendo em conta a grande importância das capacidades do 

investigador em cada uma das suas etapas (Malhotra, 1993). Seguidamente, são 

descritos os procedimentos considerados. 

4.4 DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO DE RECOLHA DOS DADOS 

Nesta secção enuncia-se os procedimentos inerentes ao desenvolvimento do 

questionário estruturado utilizado para medir as variáveis do modelo proposto. De 

acordo com Malhotra (1993:318) um questionário corresponde a “uma técnica estruturada 

para recolha de dados, a qual consiste numa série de questões, escritas ou verbais, a que um(a) 

entrevistado(a) responde”.  
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De facto, o questionário, entendido como uma técnica estruturada de recolha de dados, 

revela-se como um dos instrumentos mais adequados para obter, num curto espaço de 

tempo, o tipo de informação pretendida neste estudo. Um questionário estruturado 

fornece os meios para quantificar respostas para que as variáveis no modelo possam ser 

medidas e a significância estatística dos relacionamentos entre as variáveis possa ser 

estimada (Clarke e Dawson, 1999 citados por Pinho, 2001). 

O desenho do questionário é um dos estádios mais críticos do método de investigação 

por inquérito, devendo o questionário obedecer a normas precisas, ter em atenção o tipo, 

a ordem, os grupos de perguntas e os destinatários, e ter um aspecto simples e ser de 

fácil preenchimento. As questões relacionadas com o conteúdo e com a construção do 

questionário devem ser cuidadosamente planeadas (Clarke e Dawson, 1999 in Pinho, 

2001). Por conseguinte, o processo de desenho do questionário passou por fases 

distintas (Churchill, 1999): 1) Especificação das necessidades de informação; 2) 

Determinação do tipo de questionário e o método de administração; 3) Determinação do 

conteúdo de cada questão; 4) Definição da forma de resposta; 5) Determinação do teor 

de cada questão; 6) Determinação da sequência das questões; 7) Determinação das 

características físicas do questionário; 8) Reexaminação dos passos anteriores e 9) Pré-

teste do questionário. De seguida, explicita-se cada uma destas fases/etapas. 

 1ª Fase 

A primeira fase do processo de desenvolvimento do questionário envolve a 

especificação das necessidades de informação, sendo esta, também, o primeiro passo no 

processo de design da pesquisa (Malhotra, 1993). As principais informações procuradas 

são aquelas que serão utilizadas para o teste das hipóteses e do modelo proposto no 

capítulo 3, elaboradas com base na revisão da literatura. 

 2ª Fase 

Numa segunda fase procedeu-se à escolha do método apropriado para a recolha dos 

dados. Uma listagem dos objectivos, ditados pelas conjecturas teóricas anteriormente 

avançadas, foi obtida e, a partir desta, verificou-se que tipo de informações seriam 

necessárias para os testes estatísticos que permitiriam atingir os objectivos propostos. 

Como já foi referido, tendo em consideração a natureza deste estudo, foi escolhido 

utilizar uma inquirição postal. As razões para tal escolha foram, também, já enunciadas. 
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 3ª Fase 

A determinação do conteúdo de cada questão, ou seja, saber o que incluir em cada 

questão individual, foi o passo seguinte deste processo. Algumas preocupações foram 

consideradas, nomeadamente, a verificação se cada questão é mesmo necessária (isto é, 

se corresponde a um objectivo específico), se cada uma é suficiente para obter a 

informação desejada, e se os inquiridos detém as informações procuradas.  

 4ª Fase 

Posteriormente, foi determinada a forma de resposta. Neste caso, o questionário foi 

estruturado em módulos/grupos, cada um dos quais relacionado com uma ou mais 

variáveis do modelo. A estrutura do questionário encontra-se dividida em quatro 

grandes grupos de perguntas, a saber:  

1. Grupo A: Práticas de relacionamento entre os dirigentes e o ambiente interno 

- Este grupo envolve duas questões (Q.1 e Q.2) que tiveram por objectivo, por um 

lado, compreender até que ponto os dirigentes das organizações em análise realizam 

práticas de marketing interno e, por outro lado, conhecer as percepções dos 

dirigentes sobre a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional dos 

seus membros. 

2. Grupo B: Práticas de relacionamento entre os dirigentes e o ambiente 

externo - Este grupo engloba apenas uma questão (Q.3) composta por diversos 

indicadores, na qual se procurou conhecer as percepções dos dirigentes acerca da 

forma como se relacionam com os seus clientes. 

3. Grupo C: Desempenho organizacional - Este grupo, composto por uma questão 

(Q.4), teve como objectivo obter informações sobre diversos aspectos da actuação 

das organizações (aspectos financeiros e não financeiros). 

4. Grupo D: Dados gerais - Este grupo de questões teve por objectivo a recolha de 

informações para classificar cada uma das instituições e respondentes envolvidos, 

nomeadamente foram consideradas as seguintes variáveis: identificação, número de 

funcionários, cargo ocupado, responsabilidade principal nesse cargo, tempo de 

trabalho na função e na organização, sexo, idade, habilitações. Foi, também, 

solicitado aos respondentes um comentário sobre o questionário. 

Por outro lado, foi necessário decidir sobre o tipo de questões a serem utilizadas, o que 

se encontra relacionado com o grau de estrutura que se desejava impor às respostas. Na 
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formulação das questões dispõe-se de três tipos de alternativas (Lambin, 2000): 

questões abertas, questões fechadas de escolha múltipla e questões fechadas 

dicotómicas. No caso específico, as questões colocadas, foram, na sua maioria, questões 

fechadas que envolviam um formato de escolha múltipla. Contudo, foram, também, 

colocadas questões dicotómicas (na parte da caracterização dos respondentes), e uma 

questão aberta (para comentários ao questionário). 

Em termos da construção das escalas, foi utilizado, em quase todo o questionário, 

escalas ordinais do tipo Likert. Esta escala de classificação é uma das mais utilizadas em 

pesquisas para medição de atitudes, sendo particularmente útil quando se quer medir a 

intensidade dos sentimentos dos respondentes (Churchill, 1992). No caso da presente 

investigação, na escala Likert, os respondentes são solicitados a concordarem ou 

discordarem com determinadas afirmações, informando qual o seu grau de 

concordância/discordância. 

Foi escolhido utilizar escalas de cinco pontos, manifestando o grau de concordância e 

discordância com cada afirmação. A escala variava de “discordo totalmente” até 

“concordo totalmente”, passando pelos pontos intermédios “discordo parcialmente”, 

“sem opinião” e “concordo parcialmente”7. Com excepção da questão 4 do questionário 

(na qual se pedia informações sobre a variável desempenho organizacional), as restantes 

foram medidas dessa forma. A escolha da escala de cinco pontos justifica-se por tornar 

o processo de entendimento das questões, por parte do respondente, mais simples e 

uniforme8.  

 5ª Fase 

A quinta fase relaciona-se com a compreensão clara, por parte de todos os respondentes, 

das palavras e frases colocadas nas questões. A tomada de decisões inerentes a esta fase 

é uma tarefa difícil e crítica do processo de desenvolvimento de um questionário 

(Malhotra, 1993), na medida em que as palavras e frases utilizadas influenciam a forma 

como um respondente as interpreta (Aaker et al., 1995). Assim, seguindo as indicações 

                                                 
7    Com o objectivo de melhorar as escalas e os itens utilizados, foram incluídos, na fase de pré-teste, os 

campos “não tenho a certeza” e “sem condições de opinar” nas escalas de Likert. Este procedimento 
foi efectuado para verificar quais os itens que eram mais problemáticos ou mais difíceis de serem 
respondidos. 

8  Estritamente falando a escala Likert é ordinal. Contudo, há autores que a tratam como intervalar, 
argumentando que se obtiveram resultados próximos de uma tal posição face às indicações fornecidas 
por análises que a consideram como ordinal (Malhotra, 1993).  
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de Aaker et al. (1995), procurou-se que: o vocabulário utilizado fosse simples, directo e 

familiar; os termos e palavras não tivessem significados ambíguos; não existissem 

perguntas múltiplas (duas questões numa só); não existissem questões não neutras (com 

sugestões de uma resposta); fossem aplicáveis a todos os respondentes; e não existisse 

instruções confusas. 

 6ª Fase 

Como passo seguinte no desenho do questionário, procurou-se que a sequência das 

questões fosse feita de acordo com uma ordem lógica. Para isso, seguiu-se a orientação 

geralmente definida para o design de um inquérito, ou seja, teve-se a preocupação de 

imprimir uma lógica sequencial para que o inquirido vá respondendo progressivamente 

a cada pergunta relacionada com a precedente, sem rupturas bruscas. Além disso, 

seguindo Churchill (1992), procurou-se obter primeiro as informações básicas, dado que 

este tipo de informação é a mais crítica e a investigação não se pode realizar sem a sua 

existência, e só depois as informações para classificação9. Assim, optou-se pela 

colocação dos dados gerais no final do questionário, visto que este tipo de dados só 

deve ser solicitado depois do respondente ter completado a sua resposta ao essencial do 

questionário. 

 7ª Fase 

A determinação das características físicas do questionário é especialmente importante, 

tendo em conta que pode influenciar a obtenção da cooperação do respondente. Deve 

ter-se em consideração a clareza e a dimensão do questionário, as secções, o formato e 

posicionamento das perguntas e as instruções. Há, também, que analisar a aparência 

estética do questionário. Estes factores são particularmente importantes nos 

questionários por correio (Malhotra, 1993). Neste caso, estes aspectos foram 

considerados, no sentido de tornar o questionário visualmente agradável e de fácil 

utilização. 

 8ª Fase 

A oitava fase relaciona-se com a revisão das fases anteriores, para garantir todas as 

condições inerentes ao desenho de um questionário válido. Assim, depois de reexaminar 

todas as fases anteriores e efectuar as devidas correcções, em caso de necessidade, 
                                                 
9  Churchill (1992) classifica os tipos de informação a obter num questionário como informações básicas, 

que são as que têm directamente a ver com o problema de investigação, e informações para 
classificação correspondentes às características demográficas e sócio-económicas usadas para 
classificar os respondentes e compreender os resultados. 
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passou-se directamente para a última etapa do desenvolvimento do questionário: o seu 

pré-teste. 

 9ª Fase 

Para verificar a adequação, clareza e facilidade de compreensão do instrumento de 

recolha de dados deve proceder-se a um conjunto de verificações, denominadas pré-

teste. De acordo com Malhotra (1993: 339), o pré-teste é o “teste do questionário numa 

pequena amostra de respondentes, com o objectivo de identificar e eliminar problemas potenciais”.  

Sendo assim, para garantir que o questionário seria aplicável e que responderia aos 

objectivos que lhe estão subjacentes, procedeu-se ao teste de uma primeira versão junto 

de cinco organizações pertencentes à população10. Foram escolhidos elementos-chave 

em cada organização, que foram informados que o questionário não era definitivo, 

tendo sido solicitado a sua colaboração no sentido de darem opiniões que entendessem 

vir a melhorá-lo, ou seja, foi-lhes solicitado que analisassem a clareza de cada item e 

que introduzissem os comentários que achassem convenientes, para incrementar a 

clareza e adaptabilidade ao contexto específico.  

Das respostas obtidas constatou-se a existência de alguns problemas. Nesse sentido, 

procedeu-se a algumas correcções, sobretudo ao nível da forma e da ordem das questões 

e, com base nas críticas e sugestões apresentadas, algumas questões foram 

reformuladas, algumas foram eliminadas e outras acrescentadas. Também se 

verificaram algumas alterações nas alternativas de resposta das questões de escolha 

múltipla e das escalas utilizadas. Como se verá mais à frente, esta etapa/fase do 

processo de desenvolvimento do instrumento de recolha de dados teve subjacente a 

intenção de aferir a validade de conteúdo das escalas utilizadas nesse instrumento. 

Em conclusão, obteve-se a versão final do questionário (Anexo 4.1) que constituiu o 

instrumento base para a obtenção de dados primários. De seguida, são referidas as 

escolhas efectuadas para a operacionalização das variáveis constantes no instrumento de 

recolha de dados. 

 

                                                 
10  Para evitar anular muitas unidades amostrais em potencial, neste estudo foram apenas aplicados cinco 

questionários na fase pré-teste, aos elementos das organizações onde se efectuou a pesquisa 
qualitativa.  
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4.5 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Para que o modelo teórico proposto possa ser testado é necessário operacionalizar os 

conceitos ou variáveis utilizadas. Antes de mais, é relevante efectuar uma distinção 

clara entre as variáveis teóricas (denominadas, também, de conceitos, constructos ou 

variáveis latentes) e as variáveis manifestas ou observáveis11. Um constructo ou 

variável teórica é uma variável abstracta, não directamente observável e, como tal, não 

directamente medida. Nas palavras de Hair et al. (1998:580), “não pode ser medida 

directamente, mas pode ser representada ou medida por uma ou mais variáveis observáveis 

(indicadores)”. Ou seja, corresponde a um conceito ou uma construção não directamente 

mensurável, mas que se pode descrever através de um conjunto de variáveis ou 

indicadores que são susceptíveis de a medir (Lambin, 2000).  

Assim, é necessário desenvolver medidas para cada uma das variáveis teóricas inerentes 

ao modelo proposto. Foram considerados cinco variáveis latentes (orientação para o 

mercado externo, orientação para o mercado interno, satisfação no trabalho, 

comprometimento organizacional e desempenho organizacional), e, tendo em conta a 

sua complexidade e carácter multidimensional, foram medidos através de 

itens/indicadores múltiplos.  

É importante referir que uma base teórica deve estar implícita na selecção das variáveis 

que servem como indicadores de um determinado constructo. Os constructos precisam, 

portanto, estar suportados por uma teoria, ainda que seja uma teoria construída de forma 

exploratória (Peter, 1981). Em cada escala não existe um limite superior em termos do 

número de indicadores a serem incluídos, assumindo-se, como regra geral, que cada um 

deverá ser medido por, pelo menos, três itens (Hair et al., 1998).  

O instrumento de recolha de dados (a versão final do questionário) contou com as cinco 

variáveis latentes referidas e um total de 61 indicadores/itens. Foram utilizadas nove 

variáveis para a caracterização dos respondentes. Seguidamente, é detalhada a maneira 

como as variáveis foram representadas (isto é, operacionalizadas) no instrumento de 

recolha dos dados.  

                                                 
11  Muitos dos conceitos ou variáveis utilizadas em estudos sociais são empíricos, isto é, referem-se a 

factos ou fenómenos que são facilmente observáveis e mensuráveis (Gil, 2002). Contudo, em diversas 
situações, os factos ou fenómenos não são passíveis de observação directa e mensuração, sendo 
necessário, de acordo com o autor, operacionalizar esses conceitos ou variáveis para torná-los 
passíveis de mensuração. Nesse caso, é necessário definir a variável teoricamente e fazer referência 
aos indicadores da mesma, ou seja, os elementos que possibilitarão identificá-la de forma prática.  
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A operacionalização dos conceitos utilizados na presente investigação foi efectuada, 

principalmente, recorrendo a escalas desenvolvidas em estudos empíricos neste 

domínio, sendo estes adaptados ao contexto organizacional a analisar. A tradução dos 

itens do idioma inglês para o português foi realizada por dois tradutores diferentes (com 

experiência nos dois idiomas e familiaridade com a área de marketing). As versões 

traduzidas foram compiladas e eventuais dúvidas foram esclarecidas com o respectivo 

tradutor. 

Neste enquadramento, todos os indicadores das escalas utilizadas foram completamente 

revistos e adaptados ao contexto público. Além disso, foram efectuadas algumas 

modificações de terminologia. Por exemplo, mediante as entrevistas realizadas na fase 

exploratória, foi necessário modificar o termo “cliente” pelo termo “cidadão”, dado que 

o termo cliente levantou alguma confusão e resistência, e tendo em conta que alguns dos 

inquiridos consideraram o termo cidadão como estando mais de acordo com os valores 

das organizações públicas locais. 

- Conceito de orientação para o mercado (externo) 

Como já se referiu, no âmbito do sector público, ainda são reduzidos os estudos que 

analisam o conceito de orientação para o mercado. Cabe aqui abordar os estudos de 

Cervera (1998) e Cervera et al. (2001), pela sua importância para a investigação que 

aqui se apresenta. Os autores propuseram um modelo de orientação para o mercado, no 

âmbito do sector público, e testaram empiricamente um conjunto de hipóteses acerca do 

conceito, seus antecedentes e consequências, numa amostra de organizações públicas 

locais em Espanha (especificamente, às câmaras municipais da Comunidade 

Valenciana). A partir da escala de Kohli et al. (1993), com três dimensões, Cervera 

(1998) desenvolveu o instrumento de medição da orientação para o mercado em 

organizações públicas locais12.  

A versão final do questionário desenvolvido pela autora continha 37 itens, distribuídos 

pelas três dimensões: geração de informação (14 itens), disseminação de informação 

(seis itens) e resposta à informação (17 itens). O questionário foi submetido a um pré-

                                                 
12  No processo de criação desta escala, a autora seguiu as recomendações propostas por Churchill (1979), 

no qual indicadores de diversas escalas foram modificados e utilizados para a obtenção de um 
conjunto inicial de itens. O processo de adaptação e geração de novos itens, no contexto estudado, foi 
feito a partir de uma extensa investigação qualitativa (várias entrevistas com diversos informantes-
chave). Este processo foi combinado com a observação directa de vários aspectos do funcionamento 
das Câmaras Municipais. Depois de desenvolvido um conjunto inicial de itens, o questionário foi 
revisto por docentes da área de marketing. 
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teste em 22 Câmaras Municipais. Contudo, através da análise de fiabilidade, a autora 

eliminou 13 itens da escala: dois na primeira dimensão, dois na segunda e nove na 

terceira. Assim, a escala final desenvolvida no estudo de Cervera (1998) é composta por 

24 itens, apresentando os seguintes alfa de Cronbach: 0,8681; 0,6849 e 0,8603. 

A presente investigação, para a operacionalização do constructo orientação para o 

mercado (externo), utilizou a escala desenvolvida por Cervera (1998) e Cervera et al. 

(2001), essencialmente devido ao facto deste instrumento ter sido já aplicado ao sector 

público local. Numa primeira fase, foram utilizados os 37 itens recolhidos a partir destes 

estudos, sendo os itens distribuídos da forma seguinte: 14 para a obtenção de 

informação externa, seis para a disseminação de informação externa e 17 para a resposta 

à informação. Contudo, os resultados da realização das entrevistas, das reuniões com 

especialistas da área e do pré-teste, apontaram para a eliminação de alguns itens e a 

junção de outros. Especificamente, no caso da segunda dimensão foram agregados dois 

itens num só e foi eliminado um item; no caso da terceira dimensão procedeu-se, 

também, à junção de dois itens num e à eliminação de oito itens. Em termos de 

aplicação na presente pesquisa, esta escala, na sua versão final, foi composta por um 

total de 26 itens (14 para a obtenção de informação externa, quatro para a disseminação 

de informação externa, e oito para a resposta à informação externa). 

- Conceito de marketing interno 

Tendo em consideração a revisão da literatura efectuada no Capítulo 2 (secção 2.1.2), as 

principais escalas existentes para medir o conceito de marketing interno encontram-se 

expressas no Quadro 4.7.  

Quadro 4.7:  
Síntese das principais escalas de Marketing Interno 

Escalas/autores Itens Coef. alfa 
Escala de Marketing Interno: Foreman e Money (1995) 15  0,94 
Orientação para o Mercado Interno: Gounaris (2006) 43  0,77 a 0,94 
Orientação para o Mercado Interno: Lings e Greenley (2005a) 16  0,75 a 0,83 
Orientação para o Cliente Interno: Conduit e Mavondo (2001) 7  0,8113 
Orientação para o Mercado Interno: Lings, Greenley e Broderick (2000) 20  0,64 a 0,81 
Mix de Marketing Interno: Ahmed e Rafiq (2003) 38  Não disponível 

Considerando os instrumentos de medida disponíveis e a abordagem comportamental 

adoptada relativamente ao marketing aplicado no interior da organização, a escolha da 

escala a utilizar na presente investigação incidiu sobre a escala proposta por Lings e 

Greenley (2005a).  

 234 



No desenvolvimento desta escala, Lings e Greenley (2005a) seguiram os passos 

normalmente aconselhados pela literatura. Assim, foram reunidos um conjunto de itens 

que reflectissem as dimensões do conceito, com base nos 32 itens da escala de Jaworski 

e Kohli (1993), sendo estes adaptados ao foco interno. No estudo de Lings e Greenley 

(2005a), um conjunto de entrevistas em profundidade e grupos de foco foi efectuado, 

com vista a fornecer itens adicionais, complementando os de Jaworski e Kohli (1993). 

Posteriormente, o conjunto de indicadores foi revisto por especialistas da área de 

marketing e de recursos humanos. Como resultado deste processo, os autores obtiveram, 

no total, 42 indicadores para inclusão no instrumento de pesquisa. Após as análises 

factoriais (exploratórias e confirmatórias) efectuadas pelos autores, a escala ficou 

reduzida a 16 indicadores que capturam as componentes do constructo orientação para o 

mercado interno. 

Mediante a análise qualitativa efectuada na actual investigação, através das entrevistas 

em profundidade realizadas, a escala que mede o marketing interno (orientação para o 

mercado interno) é composta por três dimensões (recolha de informação interna, 

disseminação de informação interna e resposta), agregando 16 indicadores.  

- Conceito de satisfação no trabalho 

Para a operacionalização desta variável foi utilizada a dimensão “satisfação global” da 

escala desenvolvida por Hackman e Oldham (1975), com três indicadores. Tendo em 

conta a perspectiva atitudinal adoptada e a opção por abordar apenas a dimensão global 

(e não das várias facetas) da satisfação, considera-se esta escala como das mais 

adequadas a estes propósitos. É de referir que nenhuma alteração de fundo resultou da 

análise qualitativa. Os itens foram adaptados ao contexto do estudo, sendo modificados 

para permitir aferir as percepções dos dirigentes acerca da satisfação global dos seus 

membros. Por exemplo, na escala original, itens como “Em geral, estou muito satisfeito 

com o meu emprego” foram alterados para “Em geral, os funcionários desta 

organização estão satisfeitos com o seu emprego”. O mesmo procedimento foi utilizado 

para os restantes dois indicadores: “Os funcionários desta organização pensam 

frequentemente em deixar o seu emprego”, e “Em geral, os funcionários desta 

organização estão satisfeitos com o tipo de trabalho que fazem”. 
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- Conceito de comprometimento organizacional 

O comprometimento organizacional foi operacionalizado a partir da escala desenvolvida 

por Jaworski e Kohli (1993). Esta escala coloca a sua ênfase na vertente 

atitudinal/afectiva do comprometimento, e traduz a percepção dos dirigentes acerca do 

comprometimento afectivo dos seus funcionários para com a organização. É composta 

por sete itens ou indicadores. Das diversas escalas de comprometimento organizacional 

existentes na literatura, esta é uma das que melhor se adequa aos objectivos deste 

estudo: primeiro, porque tem uma natureza atitudinal/afectiva, estando em consonância 

com a maioria dos estudos da área de marketing (Malhotra e Mukherjee, 2004), e 

segundo porque reflecte opiniões dos dirigentes sobre o grau de comprometimento dos 

seus membros. 

- Conceito de desempenho organizacional 

São diversos os autores que demonstram a preferência de utilizar medidas subjectivas 

do desempenho, pela sua natureza multidimensional (Venkatram e Ramanujam, 1987) e 

pela maior facilidade de obtenção de respostas (Pelham e Wilson, 1996). Na área de 

marketing, as medidas subjectivas são frequentemente utilizadas nas investigações, e 

tem sido demonstrado terem fiabilidade e validade (Dess e Robinson, 1984). 

Para a operacionalização do conceito de desempenho organizacional foi utilizada uma 

escala composta por indicadores de ordem financeira (seis itens) e não financeira (três 

itens), optando-se por avaliar esses aspectos de forma subjectiva, ou seja, questionando 

os inquiridos sobre percepções pessoais acerca do desempenho da organização (em 

termos médios). Os aspectos financeiros foram avaliados a partir de um total de seis 

itens. A escolha dos indicadores financeiros foi baseada no documento da Estrutura 

Comum de Avaliação (Commun Assessment Framework: CAF), retratando aspectos 

como o grau de realização dos objectivos financeiros, o grau de execução das 

actividades geradoras de receita, as medidas de gestão financeira prudente/responsável, 

entre outros. Por último, ainda no âmbito desta escala, utilizaram-se três indicadores, 

dois dos quais relacionados com o ambiente interno da organização (clima laboral e 

nível de competência dos funcionários), e um associado ao ambiente externo (grau de 

satisfação dos clientes). A inclusão destes indicadores resultou, essencialmente, da 

análise qualitativa, nomeadamente, das conversas tidas nas reuniões com especialistas 

da área e com os dirigentes das organizações. 
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Portanto, neste conjunto de indicadores utilizados para medir aspectos financeiros e não 

financeiros do desempenho organizacional (nove no total), foi solicitado que os 

respondentes avaliassem o desempenho das suas instituições, sendo utilizada uma 

escala, também de cinco pontos, que varia de “muito mau” a “muito bom”, passando 

pelos pontos intermédios de “mau”, razoável” e “bom”.  

A razão que justifica a inclusão, no questionário, desta escala encontra-se relacionada 

com o facto de se considerar que os indicadores constantes da CAF constituem um 

instrumento muito útil e perfeitamente adaptado à realidade inerente ao sector em causa, 

bem como com a necessidade de incluir as informações recolhidas na fase qualitativa da 

tese, na qual os membros do executivo das CM realçaram determinados factores 

importantes. 

- Variáveis de caracterização dos respondentes 

Com o objectivo de identificar possíveis subgrupos com padrões comuns, foram 

inseridas no instrumento de recolha de dados algumas variáveis de caracterização, tanto 

da organização (Câmara Municipal) como dos respondentes (membros do executivo). 

Para este último caso foram incluídas as seguintes variáveis: cargo ocupado, 

responsabilidade nesse cargo, tempo de trabalho (no cargo e na organização), género, 

idade e habilitações literárias. Para a caracterização da organização apenas foi colocada 

uma questão sobre o número total de funcionários. Isto porque, algumas variáveis de 

caracterização das Câmaras Municipais se encontram disponíveis (nos respectivos sites 

e no site da Direcção Geral das Autarquias Locais), sendo, por isso, desnecessário 

inclui-las no questionário. 

Em síntese, no Quadro 4.8 são apresentadas as variáveis em estudo, respectivas fontes, 

sua operacionalização e o número da pergunta no questionário. 

Quadro 4.8: 
Síntese da operacionalização das variáveis 

Variável Fontes Itens Questões 
Orientação para o mercado 
externo (OME) 

Cervera (1998) e Cervera et al. (2001) 26  Q3 

Orientação para o mercado 
interno (OMI) 

Lings e Greenley (2005a) 16  Q 1 

Satisfação no trabalho (ST) Escala de satisfação global de Hackman e Oldham (1975) 3  Q 2 
Comprometimento 
organizacional (CO) 

Escala de comprometimento organizacional atitudinal 
proposta por Jaworski e Kohli (1993) 

7 Q 2 

Desempenho organizacional 
(DO) 
 

- Conjunto de indicadores que cobrem aspectos financeiros 
(propostos pela CAF) e não financeiros (resultantes da 
análise qualitativa) 

9 Q4 
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Após sintetizadas as formas de operacionalização das variáveis a estudar, segue-se a 

descrição dos procedimentos de recolha e análise de dados. 

4.6 PROCEDIMENTOS DE RECOLHA E DE ANÁLISE DE DADOS 

O objectivo desta secção é explicitar os procedimentos usados no processo de recolha e 

análise de dados. Clarificar as decisões assumidas nesta fase é fundamental para uma 

completa compreensão dos aspectos metodológicos envolvidos na presente pesquisa. 

4.6.1 RECOLHA DOS DADOS 

Depois de planeado e desenhado o questionário, e de explicitadas as formas de 

representar cada variável, iniciaram-se os procedimentos para a recolha dos dados. É de 

realçar que, na expedição do questionário, se cumpriu os preceitos que a bibliografia 

indica neste tipo de situação. Assim, o questionário foi enviado juntamente com uma 

carta de apresentação (Anexo 4.2), e um envelope selado e endereçado a fim de ser 

utilizado no reenvio do questionário.  

Na carta de apresentação fez-se uma breve explicação do propósito do questionário e a 

sua importância, sendo realçada a necessidade de obtenção das respostas dos inquiridos 

para a consecução dos objectivos, sendo assegurada a confidencialidade das respostas e 

oferecida, caso o inquirido manifestasse esse interesse, uma cópia dos resultados da 

pesquisa. Procurou-se explicitar a natureza do estudo, a razão do inquirido ter sido 

escolhido, e quem está a efectuar o estudo. 

A aplicação dos questionários decorreu entre o fim de Março e Junho de 2007, sendo 

enviado pelo responsável da pesquisa, auto preenchido pelos inquiridos e recebido 

pessoalmente, através de um receptáculo de correio posto à disposição para o efeito (no 

Departamento de Economia e Sociologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro). 

A expedição do questionário iniciou-se no fim do mês de Março e deu-se por terminado 

o período de recepção no último dia útil de Junho. Entre estas datas limite, foram 

realizados alguns procedimentos: o envio de um e-mail de incitação de resposta (2º 

pedido) a todas as organizações que não tinham respondido até então, um contacto 

telefónico feito a alguns dos respondentes, e o novo envio do questionário com carta de 

incitação a resposta (3º pedido) a algumas das organizações que ainda não tinham 
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respondido (Anexo 4.3). Após o período de recolha dos dados, os questionários 

preenchidos foram armazenados numa base de dados, construída para o efeito. Em 

seguida, iniciaram-se os procedimentos para a análise dos dados. 

4.6.2 ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados pretende sintetizar e organizar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Ou 

seja, pretende produzir informações que ajudarão a abordar o problema em questão, não 

sendo, assim, um fim em si mesmo (Aaker et al., 1995).  

Existem diversos procedimentos estatísticos para a análise dos dados em função do que 

se pretende saber e do tipo de medida das variáveis. Para a análise dos dados recolhidos 

nesta investigação foram utilizadas técnicas estatísticas de natureza univariada e 

multivariada, a partir da utilização dos softwares estatísticos adequados (SPSS e EQS). 

Os procedimentos estatísticos utilizados foram os seguintes: 

- Em primeiro lugar, foi efectuada uma análise preliminar com o objectivo de preparar e 

depurar os dados para as subsequentes análises. Esta fase inclui a verificação de 

inexistência de erros na codificação das variáveis, o tratamento das não respostas, dos 

outliers e do respeito pelos pressupostos das técnicas estatísticas a utilizar. Estes 

procedimentos serão explicitados detalhadamente no próximo capítulo. 

- Em segundo lugar, procedeu-se a uma análise descritiva para obter uma visão geral 

sobre os dados. A partir desta análise consegue-se sintetizar os dados e descrever as 

variáveis de interesse. Para tal, é comum a utilização de representações tabulares ou 

gráficas (tabelas com frequências absolutas e relativas, histogramas, gráficos circulares, 

entre outros). Assim, efectuou-se uma análise descritiva das variáveis de caracterização 

da amostra, com o objectivo de formar um panorama geral do perfil das organizações 

em análise. Por outro lado, nesta fase, foi feita uma análise univariada das variáveis 

observadas do modelo, procurando-se analisar as principais características de cada uma 

destas variáveis (média, desvio padrão, assimetria, achatamento). 

- Por último, foram utilizadas técnicas estatísticas multivariadas, especificamente a 

análise factorial confirmatória, e os modelos de equações estruturais, que apresentam 

como objectivos a avaliação das relações hipotetizadas para as variáveis latentes e a 

verificação da validade dos constructos envolvidos no modelo teórico.   
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Os modelos de equações estruturais são de extrema importância para o processo de 

avaliação de teoria em marketing (Fornell e Larcker, 1981). Cada vez mais, esta técnica 

tem sido usada em diversos campos do conhecimento, sendo considerada uma das mais 

difundidas e conhecidas, entre as abordagens estatísticas avançadas na área de 

marketing (Steenkamp e Baumgartner, 2000). Para estimar e testar os modelos de 

equações estruturais, existem diversos programas estatísticos disponíveis, por exemplo, 

o LISREL, o AMOS, o EQS e o PROCCALIS (do SAS) (Hair et al., 1998). Na presente 

investigação foi utilizado o programa estatístico EQS 6.1. Seguidamente, será discutida 

a estratégia de análise baseada no modelo de equações estruturais, método principal 

para responder às questões de pesquisa deste estudo.  

4.6.2.1 Modelo de equações estruturais 

Um modelo constitui um conjunto especificado de relações de dependência que pode 

ser testado empiricamente (Hair et al., 1998). Neste contexto, deverá ser entendido 

como a operacionalização de uma teoria, ou seja, constitui uma maneira de se apresentar 

um/vários conceitos teóricos a partir do conjunto de relações implicadas. Através de 

uma linguagem matemática, um modelo representa uma série de relações de interesse 

sobre determinado fenómeno. Pode ser formalizado através de um diagrama ou por um 

conjunto de equações estruturais.   

Os modelos de equações estruturais (Structural Equation Modeling - SEM) 

correspondem a uma família de modelos estatísticos que procuram explicar relações 

entre múltiplas variáveis (Hair et al., 1998). Esta técnica caracteriza-se pela capacidade 

de especificar, estimar e testar relações hipotéticas entre um grupo de variáveis. 

Segundo os autores, esta técnica é uma extensão de outras técnicas multivariadas, 

nomeadamente a análise de regressão múltipla e a análise factorial. O facto de que, 

através dos modelos de equações estruturais, se poder examinar uma série de relações 

de dependência simultaneamente, constitui um elemento diferenciador desta técnica em 

relação às restantes.  

Assim, determinadas técnicas estatísticas (como, por exemplo, a análise factorial 

exploratória, a análise de regressão múltipla, a análise discriminante), só conseguem 

analisar uma única relação de cada vez, entre variáveis dependentes e independentes. 

Mas, em contrapartida, os modelos de equações estruturais examinam, 

simultaneamente, uma série de relações de dependência entre variáveis. 
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As razões mais fortes para a utilização desta técnica são (Hair et al., 1998): 1) É um 

método directo para tratar, simultaneamente, com múltiplas relações entre variáveis e 

com eficiência estatística; e 2) Permite estimar, de forma compreensível, estas relações 

e fornecer a transição de uma análise exploratória para confirmatória. Segundo os 

autores, esta técnica é particularmente útil para verificar modelos teóricos mais 

complexos, nos quais variáveis dependentes se tornam independentes em relações de 

dependência subsequentes. Proporciona, assim, uma transição da análise exploratória 

para uma confirmatória (Hair et al., 1998). Através desta técnica o pesquisador pode 

investigar modelos complexos caracterizados por uma série de equações descritivas das 

inter-relações entre diversas variáveis endógenas e exógenas (Steenkamp e 

Baumgartner, 2000).  

Tal como nas outras técnicas multivariadas, também a técnica de equações estruturais se 

fundamenta em três premissas básicas: a independência das observações, a amostra 

aleatória de respondentes e a linearidade de todas as relações. Para além destas 

condições, uma premissa relevante nos modelos de equações estruturais diz respeito à 

dimensão da amostra, a qual, segundo Hair et al. (1998), deve estar próxima das 200 

observações ou, no mínimo, cinco observações para cada parâmetro estimado, sendo o 

ideal a relação de 10 observações por parâmetro. 

Como se viu, os modelos de equações estruturais examinam, simultaneamente, uma 

série de relações de dependência que são testadas empiricamente através de um modelo 

que operacionaliza uma teoria que sustenta o fenómeno estudado. O objectivo do 

modelo é proporcionar uma representação das relações a serem examinadas, sendo 

formalizado através de um diagrama de caminhos ou de um conjunto de equações 

estruturais. 

Através da análise factorial confirmatória incorporada no modelo de equações 

estruturais procura-se descrever as relações existentes entre dois tipos de variáveis: as 

manifestas/observáveis e as latentes. Como já se referiu, as primeiras podem ser 

medidas directamente; enquanto que as variáveis latentes expressam conceitos 

(constructos) teóricos não passíveis de observação directa, necessitando de ser 

reduzidas a indicadores empíricos específicos. 

Um modelo convencional de equações estruturais é composto por duas partes (Hair et 

al, 1998):  
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1) Um modelo estrutural (“structural model”), que especifica a estrutura estabelecida 

entre as variáveis latentes, ou seja, mostra como os constructos estão associados, 

frequentemente com múltiplas relações de dependência. Esta componente estrutural 

fundamenta-se no cálculo de equações simultâneas, abarcando os procedimentos de 

especificação e estimação das associações das variáveis latentes entre si ou com outras 

observáveis (descrevendo os seus efeitos e intensidades); e  

2) Um modelo de medida (“measurement model”), que especifica as relações entre as 

variáveis observáveis (ou indicadores) e as suas variáveis latentes, ou seja, representa 

a teoria mostrando como variáveis observáveis se agregam para representar os 

constructos.  

Relativamente à utilização dos modelos de equações estruturais, podem ser aplicadas 

três tipos de abordagens (ou estratégias), sendo a escolha feita em função dos objectivos 

e caracterização da pesquisa: a confirmação de modelos, a avaliação de modelos 

concorrentes e o desenvolvimento dos modelos (Hair et al., 1998). Na confirmação de 

modelos, procura-se avaliar o ajustamento estatístico do modelo conceptual, 

confirmando-o ou não. Na avaliação de modelos concorrentes é efectuada uma 

comparação entre diferentes modelos conceptuais. Na estratégia de desenvolvimento do 

modelo, vai ser testado um modelo inicial sendo aperfeiçoado e ajustado até se atingir 

índices satisfatórios.  

Para a realização dessa estratégia, foram seguidos os passos sugeridos na literatura 

sobre os modelos de equações estruturais (Hair et al., 1998; Anderson e Gerbing, 1988): 

 Passo 1 e 2: Desenvolvimento do modelo baseado na teoria e construção de 
um diagrama de caminhos  

É a partir da procura da confirmação científica de uma teoria empiricamente proposta 

que se desenvolvem os modelos de equações estruturais (Bagozzi e Yi, 1988). Dessa 

forma, o primeiro passo consiste na apresentação do modelo conceptual resultante da 

teoria. É no âmbito desse modelo, justificado teoricamente, que se descrevem as 

estruturas relacionais que se pretendem medir. 

A partir da definição teórica do modelo segue-se a sua estruturação em forma de 

diagrama. Ou seja, o modelo conceptual é transformado nas especificações do modelo 

de forma a construir o diagrama de caminhos (path diagram), que representa as relações 

teóricas a testar. 
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Convencionalmente, nesses diagramas as variáveis observadas são representadas por 

rectângulos ou quadrados e as variáveis latentes por círculos ou elipses (Ullman, 2006). 

O diagrama permite ao pesquisador apresentar as relações entre as variáveis, através de 

uma seta unidireccional, um traço recto, partindo da variável independente em direcção 

à variável dependente (Hair et al., 1998). Representam-se, também, as relações de 

associação (correlação ou covariância) através de setas curvas de duas pontas 

(bidireccionais).  

A análise do tipo de variáveis dos modelos é um aspecto relevante na aplicação desta 

técnica. As variáveis endógenas referem-se àquelas que recebem setas unidireccionais, 

sendo conhecidas também como variáveis critério ou variáveis dependentes; enquanto 

que as variáveis exógenas são as que originam setas unidireccionais (também 

conhecidas como variáveis preditoras ou variáveis independentes)13. 

 Passo 3: Conversão do diagrama de caminhos no modelo estrutural e de 
medida 

O modelo de medida traduz a especificação de quais as variáveis observáveis que 

medem as variáveis latentes, enquanto que o modelo estrutural avalia as relações entre 

as variáveis latentes (Byrne, 2001). A representação gráfica da diferença entre o modelo 

de medida e o modelo estrutural pode ser visualizada na Figura 4.1.  

Figura 4.1: Modelo de equações estruturais (componente de medida e componente estrutural) 

VL1 VL2 V2 e2

V1 

V3 

e1

e3

V4 

V5 

e4

e5

Modelo de medida (Análise Factorial Confirmatória)

r1

Modelo Estrutural  
Fonte: Adaptado de Byrne (2001) 

                                                 
13  No SEM ocorrem casos nos quais uma mesma variável pode ser endógena ou exógena, ou seja, ela 

pode "receber" e "enviar" setas, comportando-se como variável critério e variável preditora 
simultaneamente. 
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Na estimação do SEM usam-se dois passos distintos: em primeiro lugar, a estimação do 

modelo de medida e, posteriormente, o modelo estrutural (Hair et al., 1998), os quais 

são explicados a seguir.  

Especificação e teste do modelo de medida 

A especificação de quais as variáveis observáveis que medem as variáveis latentes é 

dada pelo modelo de medida. Na especificação do modelo de medida o pesquisador 

designa as variáveis observáveis que representam determinados constructos (Hair et al., 

1998).  

O objectivo principal do modelo de medida consiste em verificar se os itens/indicadores 

utilizados para medir as variáveis latentes são significativos e realmente medem aquilo 

que se esperava que medissem e, também, se cada constructo tem fiabilidade 

satisfatória para se estimar as relações em etapas posteriores. 

O modelo de medida é avaliado através da análise factorial confirmatória (AFC). O uso 

da AFC corresponde a uma técnica apropriada para a verificação de cada constructo que 

compõe o modelo proposto. Os procedimentos a efectuar são: a análise das medidas de 

ajustamento (não se deve prosseguir a análise, se o modelo de medida não atingir 

índices aceitáveis), a análise da unidimensionalidade (segundo Hair et al., 1998, 

significa verificar se um conjunto de indicadores possui apenas um conceito em 

comum), e a análise da fiabilidade e da validade (estes conceitos serão explicados na 

última secção deste capítulo). A AFC é usualmente utilizada como instrumento de 

verificação da validade de variáveis latentes e na avaliação de escalas de medida 

(Anderson e Gerbein, 1988; Hair et al., 1998). 

Especificação do modelo estrutural:  

O modelo estrutural avalia as relações entre as variáveis latentes. A especificação do 

modelo estrutural corresponde à representação, em equações, das relações definidas 

pelo diagrama de caminhos. Esta especificação é feita atribuindo relações de um 

constructo a outro, baseadas no modelo teórico proposto (Hair et al., 1998). No 

processo de especificação, deve-se determinar que parâmetros são nulos, que efeitos são 

pré-fixados a uma constante (geralmente a 1), e que parâmetros devem ser estimados. 

 Passo 4: Escolha da matriz de dados e estimação do modelo 

Com o desenvolvimento dos modelos estrutural e de medida foi estabelecido o tipo de 

matriz de dados a ser utilizado como base para o processo de estimação. A escolha da 
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matriz de entrada dos dados é função do tipo de estudo considerado. Existem duas 

opções: a matriz de correlações e a matriz de covariâncias (Hair et al., 1998). Cada uma 

delas tem vantagens e desvantagens. Quando se procura testar uma teoria é mais 

indicado utilizar a matriz de covariâncias, enquanto que, para estudos que procuram 

compreender a relação entre os constructos de um modelo, é mais indicado utilizar a 

matriz de correlações (Hair et al., 1998).  

Seguidamente, deve-se escolher como o modelo estrutural vai ser estimado (Hair et al., 

1998). Existem diversos métodos de estimação, os quais se baseiam na minimização das 

funções de discrepância entre a matriz de covariâncias amostral e a matriz de 

covariâncias implicada no modelo (Ullman, 2006): Máxima Verosimilhança (Maximum 

Likelihood), Mínimos Quadrados em duas Etapas (Two-Stage Least Squares), Mínimos 

Quadrados Generalizados (Genelarized Least Squares), Mínimos Quadrados Não 

Ponderados (Unweighted Least Squares). Neste estudo, foi utilizado o método da 

máxima verosimilhança, tendo em conta que, actualmente, é dos mais usados (Ullman, 

2006), bem como devido às qualidades estatísticas robustas que apresenta.  

 Passo 5: Identificação do modelo estrutural 

A etapa do diagnóstico de verificação da identificação do modelo corresponde a uma 

das mais importantes na aplicação da técnica de modelos de equações estruturais. Em 

termos gerais, um modelo é identificado quando é capaz de gerar estimativas únicas, ou 

seja, significativas e lógicas (Hair et al., 1998) para cada um dos parâmetros que devem 

ser calculados. Para que um modelo esteja identificado, o número de relações de 

informações (variância e covariância) parâmetros conhecidos deve ser maior do que o 

número de parâmetros desconhecidos14. Num modelo sub-identificado existem mais 

parâmetros para serem estimados do que elementos na matriz de covariâncias. 

 Passo 6: Avaliação das medidas de ajustamento do modelo 

A primeira análise a ser feita sobre os dados consiste na verificação se estes não 

apresentam nenhuma inconsistência estatística (Hair et al., 1998). Seguidamente, deve-

se escolher quais os índices a utilizar para avaliar o ajustamento do modelo, ou seja, o 

quão adequadamente o modelo explica os dados. Assim, após uma primeira estimação 

do modelo hipotético, efectua-se a análise da bondade do ajustamento (goodness-of-fit) 

                                                 
14  No contexto da SEM, a quantidade de informação conhecida num modelo é calculada pela formula k = 

N(N + 1)/2; onde N corresponde ao número de variáveis observáveis. O número de parâmetros 
desconhecidos é obtido pela contagem da quantidade de relações a serem estimadas pelo modelo. 
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do modelo, com base numa série de índices estatísticos. São fornecidos, pelos 

programas que realizam equações estruturais, uma série de índices, não sendo 

necessário utilizar todos. Não existe um teste estatístico único que melhor descreva a 

“força” das predições do modelo. Kline (2005) sugere a utilização de pelo menos quatro 

testes. 

A avaliação da qualidade do ajustamento do modelo teórico proposto é feita em função 

de uma série de indicadores que se dividem em três grupos principais: medidas 

absolutas, medidas incrementais e medidas parcimoniosas de ajustamento. As medidas 

de ajustamento absoluto reflectem o grau em que o modelo geral (composto pelos 

modelos estrutural e de medida) prediz a matriz de dados observada de covariância ou 

correlação. Relativamente a este primeiro grupo, destacam-se os seguintes índices:  

1) Teste do Qui-Quadrado (χ2): Este teste é uma medida fundamental de ajustamento 

geral (Hair et al., 1998), o qual mede a discrepância entre a matriz de covariâncias 

amostral e a matriz de covariâncias estimada implícita no modelo. Baixos valores 

desta medida, resultando em valores de p-value maiores que 0,05, indicam que as 

diferenças entre as duas matrizes não são estatisticamente significativas. É uma 

medida sensível à dimensão da amostra, não se adequando a amostras que excedam 

200 casos (Hair et al., 1998). 

2) Goodness-of-fit Index (GFI): É um índice de ajustamento geral que varia de 0 a 1. 

Mede o grau de ajustamento global do modelo através da comparação dos resíduos 

quadrados dos valores previstos com os dados do modelo. Preferencialmente, os 

valores devem ser superiores a 0,9. 

3) Root Mean Square Residual (RMSR): Corresponde à raiz quadrada da média das 

discrepâncias quadradas entre a matriz de covariâncias observada e a matriz de 

covariâncias implicada pelo modelo. Um bom ajustamento é reflectido por valores de 

RMSR inferiores a 0,05. 

4) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA): Este índice mede a 

discrepância entre os modelos teórico e observado, tendo em consideração o número 

de parâmetros estimados (a complexidade do modelo). Tem em conta o erro de 

aproximação na população e é ajustado pelos graus de liberdade. Valores inferiores a 

0,05 são indicadores de um bom ajustamento; valores compreendidos entre 0,05 e 

0,08 indicam um ajustamento aceitável; valores compreendidos entre 0,08 e 0,10 
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indicam um ajustamento medíocre; e valores superiores a 0,10 são indicativos de 

ajustamento pobre. 

As medidas incrementais de bondade do ajustamento permitem comparar o modelo 

proposto com um modelo alternativo, especificado pelo investigador (normalmente 

referido como o modelo “nulo”). Este deverá ser um modelo realístico, esperando-se 

que todos os outros modelos o superem. Como exemplos, apontam-se os seguintes 

índices:  

1) Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI): Corresponde a uma extensão do índice 

GFI, ajustado pelo rácio dos graus de liberdade do modelo proposto pelos graus de 

liberdade do modelo “nulo”. Os valores deste índice devem ser superiores a 0,9. 

2) Tucker-Lewis Index (TLI) ou Non-Normed Fit Index (NNFI): Este índice mostra-se 

adequado para testar a diferença entre o modelo proposto e o modelo nulo. Os valores 

do índice variam entre 0 e 1, sendo recomendado um valor de 0,9 ou superior. É 

relativamente independente da dimensão da amostra. 

3) Normed Fit Index (NFI): Através deste índice compara-se o modelo proposto com 

o modelo “nulo” sem levar em conta os diferentes graus de liberdade. O índice varia 

entre 0 e 1. Pode ser afectado pela dimensão da amostra. 

4) Comparative Fit Index (CFI): Pode ser encarado como uma variante do NFI, que 

procura minimizar as limitações atribuídas ao NFI. O índice varia entre 0 e 1, sendo 

que valores mais elevados indicam altos níveis de ajustamento. 

Por ultimo, as medidas parcimoniosas relacionam a adequação do ajustamento do 

modelo à quantidade de coeficientes necessários para alcançar o nível de ajustamento, 

ou seja, permitem comparar modelos com diferentes quantidades de coeficientes 

estimados e decidir sobre o grau de ajustamento de cada um. Especificamente, tem-se:  

1) Parsimony Normed Fit Index (PNFI): Corresponde a uma modificação do índice 

NFI. O índice PNFI tem em conta o número de graus de liberdade utilizados para 

atingir um nível de ajustamento. Valores superiores a 0,5 são indicadores de um bom 

ajustamento. 

2) Parsimony Goodness-of-Fit Index (PGFI): O ajustamento do PGFI é baseado na 

parcimónia do modelo estimado, ao passo que o ajustamento do índice AGFI se baseia 

nos graus de liberdade no modelo estimado e no modelo nulo. O PGFI é utilizado para 

comparar modelos, devendo ter valores superiores a 0,5. 
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Destaca-se, entretanto, que os valores recomendados para cada medida podem variar, 

dependendo do autor escolhido como referência. 

 Passo 7: Interpretação e modificação do modelo 

Através da avaliação dos índices de ajustamento dispõe-se de meios para julgar a 

necessidade de realizar eventuais mudanças ao modelo proposto, adequando os 

constructos ao modelo geral. É frequente (e esperado) que os modelos iniciais não se 

ajustem bem aos dados (Kline, 2005), devendo-se, então, re-especificar o modelo. Esta 

etapa de re-especificação deve reiniciar toda a trajectória descrita até aqui, chegando-se 

de novo à fase de avaliação do ajustamento do modelo revisto. Caso as medidas de 

ajustamento sejam satisfatórias, o pesquisador deve questionar-se se as principais 

relações propostas pela teoria foram confirmadas dentro dos limites mínimos de 

significância, se os modelos concorrentes contribuem para formulações alternativas da 

teoria, e se as relações hipotéticas se encontram na direcção prevista (Hair et al., 1998). 

Independentemente das respostas a estas perguntas podem existir razões para que o 

pesquisador queira incrementar o seu modelo, existindo para isso opções para gerar 

índices de modificação que sugerem alterações no modelo. Na Figura 4.2 encontram-se 

representadas as principais etapas propostas por Hair et al. (1998).  

Figura 4.2: Processo para a modelização de equações estruturais 

 

DESENVOLVIMENTO 
DE UM MODELO 

CONVERSÃO DO DIAGRAMA CAUSAL 
Traduzir as equações estruturais 
Especificar o modelo de medida 

CONSTRUÇÃO DE UM 
DIAGRAMA  

AVALIAÇÃO DO AJUSTAMENTO DO MODELO  
Avaliação do ajustamento do submodelo estrutural e de 

medida 

MÉTODO DE ESTIMAÇÃO PARAMÉTRICO E 
MATRIZ DE DADOS 

Matriz de 
correlações 

Matriz de 
covariâncias 

AVALIAÇÃO DA IDENTIDADE DO MODELO 

INTERPRETAÇÃO DO MODELO E ESTIMAÇÃO 
São necessárias modificações substanciais? 

Fonte: Construído a partir de Hair et al. (1998:592-616) 

Por último, tendo em conta as técnicas a utilizar, é imprescindível que se faça uma 

análise de aspectos que se relacionem com a validade e fiabilidade das medidas. 
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4.7 VALIDADE E FIABILIDADE DAS ESCALAS DE MEDIDA 

A aferição da validade e fiabilidade de escalas de medida tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de trabalhos científicos. Para assegurar que as escalas medem 

efectivamente os conceitos que supostamente representam, é essencial o 

estabelecimento da sua fiabilidade e validade (Sureshchandar et al., 2001 in Sá, 2002). 

Nesta secção, estes dois conceitos são abordados teoricamente sendo que, no próximo 

capítulo, se fará a sua análise tendo em conta as escalas de medida do modelo proposto.   

- Validade 

Uma medição válida é uma condição sine qua non da ciência (Peter, 1979). Pode dizer-

se que um design de pesquisa é válido quando obtém dados que reflectem 

verdadeiramente a natureza do domínio da pesquisa (Pinho, 2001). De acordo com 

Nunnally (1978), a validade é o grau em que uma medida capta adequadamente as 

propriedades ou características de uma variável, medindo aquilo que efectivamente 

procura medir (Aaker et al., 1995). Entre as principais formas de validade existentes 

encontram-se a validade de conteúdo (“content validity”) e a validade de constructo 

(“construct validity”).  

Quando existe um consenso generalizado entre os investigadores de que o instrumento 

contém os itens que cobrem todos os aspectos da variável que está a ser medida, pode 

dizer-se que esta apresenta validade de conteúdo15 (Nunnally, 1978). Este tipo de 

validade fundamenta-se numa análise racional, tendo um carácter fortemente 

qualitativo. De acordo com Sureshchandar (2000, in Sá, 2002), se os itens (ou as 

variáveis manifestas) que representam cada constructo são substanciados por uma 

revisão da literatura compreensiva e justificada, então a validade de conteúdo é 

assegurada, podendo ser melhorada através da revisão por especialistas da área. A 

validade de conteúdo é uma componente essencial da validade de constructo: se uma 

escala de medida não possui validade de conteúdo, não poderá ter validade de 

constructo independentemente dos resultados da análise estatística (Garver e Mentzer, 

1999). 

Na presente investigação, para aferir a validade de conteúdo do instrumento de recolha 

de dados foram utilizados diversos procedimentos. Neste contexto, o questionário foi 
                                                 
15  Este tipo de validade consiste de uma avaliação subjectiva, mas sistemática, da representatividade do 

conteúdo de uma escala para o trabalho de medição em questão (Malhotra, 1993). 
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avaliado por um conjunto de académicos da área e por alguns dirigentes das 

organizações em análise, com o objectivo, neste caso, de aproximar os termos utilizados 

a uma linguagem mais prática e mais específica ao sector em estudo. Alguns termos 

foram adaptados e alguns itens retirados consoante as sugestões apresentadas. 

No processo global de validação, a validade de conteúdo é apenas um dos aspectos a ter 

em conta. Para além dela, deve considerar-se, também, a validade de constructo, a qual 

tem por objectivo verificar se as variáveis obtidas auxiliam na medição do tema 

proposto (Malhotra, 1993). Este tipo de validade lida com a justeza da medição (Hair et 

al., 1998). Há três aspectos a considerar neste processo de validação: 1) A especificação 

do domínio das variáveis observáveis relacionadas com o constructo; 2) A determinação 

do grau em que as variáveis observáveis tendem a medir a mesma coisa, várias coisas 

diferentes ou muitas coisas diferentes; e 3) A determinação do grau em que as supostas 

medidas do constructo produzem resultados que correspondem às hipóteses teóricas 

relacionadas com o constructo (Nunnaly, 1978). Portanto, para estabelecer a validade de 

um constructo deve-se analisar as relações das variáveis observáveis umas com as 

outras, as relações entre essas variáveis e o constructo, e as relações do constructo com 

outros constructos (Cronbach e Meehl, 1955 in Anderson, 1987). 

A validade de constructo apenas pode ser considerada depois da validade convergente e 

discriminante terem sido estabelecidas (Aaker et al., 1995). A validade convergente 

(“convergent validity”) avalia até que ponto a escala se correlaciona positivamente com 

outras medidas do mesmo conceito latente. É fornecida pelo grau no qual apresenta 

correlações elevadas com outros métodos para medir o mesmo constructo (Churchill, 

1979). A validade discriminante (“discriminant validity”) verifica o quanto uma medida 

não se correlaciona com outros constructos, dos quais se pensa que ela difira (Malhotra, 

1993). A validade discriminante refere-se ao quanto uma medida é, de facto, nova e não 

simplesmente uma extensão de outras variáveis (Churchill, 1979).  

Uma indicação da validade convergente é dada pela significância dos coeficientes, bem 

como do ajustamento global do modelo, e da magnitude, direcção e significância dos 

parâmetros estimados entre as variáveis latentes e os seus indicadores (Garver e 

Mentzer, 1999). Evidências adicionais de validade convergente são fornecidas pela 

correlação entre escalas, ou seja, quando uma medida se correlaciona com outras 

medidas que se pensa que medem o mesmo conceito. Por seu lado, as fracas correlações 

entre medidas que são teoricamente distintas demonstram a validade discriminante 
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(Sureshchandar, 2000 in Sá, 2002). Fornell e Larcker (1981) sugerem a utilização da 

variância extraída média (Average Variance Extracted - AVE), como indicação de 

validade discriminante. Neste contexto, a variância média partilhada entre um 

constructo e as suas medidas deverá ser maior que a variância partilhada entre o 

constructo e outras variáveis latentes no modelo, ou seja, a correlação ao quadrado entre 

dois constructos. 

Existe um outro tipo de validade que é necessário aferir. Trata-se da validade 

nomológica (nomological validity). Esta validade, segundo Garver e Mentzer (1999), 

determina até que ponto as previsões de uma rede teórica são confirmadas. Ao se 

observar as correlações entre os constructos relativamente a outros constructos que 

deverão predizer, pode-se avaliar a validade nomológica16.  

- Fiabilidade 

Uma condição necessária (mas não suficiente) para a validade das escalas é que sejam 

fiáveis17: Uma medida é fiável quando está isenta de erro e proporciona resultados 

consistentes (Peter, 1979). Portanto, a análise da fiabilidade permite averiguar a 

consistência de uma medida, ou seja, analisar o grau de homogeneidade dos itens de 

uma escala particular e verificar em que medida os resultados obtidos, a partir de um 

método de medição, estão isentos de erro de medida. A fiabilidade é definida como a 

extensão na qual uma variável (ou conjunto de variáveis) é consistente com aquilo que 

pretende medir (Hair et al., 1998). 

São diversos os métodos disponíveis para analisar a fiabilidade das escalas de medida. 

Dentre eles, e no âmbito da área de marketing, os mais usualmente utilizados são as 

medidas de consistência interna, nomeadamente, através do coeficiente alfa de 

Cronbach: “O coeficiente alfa é a estatística básica para a determinação da fiabilidade de uma 

medida baseada na consistência interna” (Churchill, 1979:70). Nunnally (1978) refere que a 

consistência interna de um teste se traduz na estimativa da sua fidelidade com base na 

correlação média entre os itens desse teste. Especificamente, o coeficiente alfa baseia-se 
                                                 
16  Segundo Churchill (1979), uma escala apresenta validade nomológica se esta se comporta conforme o 

esperado em relação a algum outro constructo com o qual está teoricamente relacionada. Procura 
avaliar até que ponto os constructos se relacionam de forma prevista teoricamente, por meio de 
associações supostamente causais, formando uma cadeia nomológica (Netemeyer et al., 2003;). Trata, 
portanto, de averiguar se as relações previstas de um constructo com outros constructos são 
suportadas (Anderson, 1987). 

17 De facto, se uma medida é válida, também é fiável; contudo, o contrário não é necessariamente 
verdadeiro. Assim, diz-se frequentemente que a fiabilidade é uma condição necessária mas não 
suficiente para assegurar a validade das medidas utilizadas (Churchill, 1979). 
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na relação entre as variâncias dos itens e a variância do conjunto dos itens. Não havendo 

completo acordo quanto ao ponto de corte aceitável, um valor alfa de 0,7 é considerado, 

normalmente, como uma indicação de elevada consistência interna (Nunnally, 1978). 

Para aferir a consistência interna de uma escala, para além da fiabilidade, deve-se 

analisar a sua unidimensionalidade. Ao avaliar a unidimensionalidade assegura-se que 

todos os itens medem o (único) constructo teórico sob estudo. Medidas como o 

Comparative Fit Index (CFI) são, usualmente, utilizadas para examinar a 

unidimensionalidade (Sureschandar et al., 2001 in Sá, 2002).  

Em síntese, no Quadro 4.9, expõe-se o conjunto de critérios de validade pelos quais uma 

escala de medida deverá ser avaliada. 

Quadro 4.9:  
Componentes da validade de constructo 

Componente Definição Técnicas para avaliação e 
quadros teóricos 

Validade de 
conteúdo 

Grau pelo qual as medidas empíricas reflecte 
um domínio específico do conteúdo 

Revisão bibliográfica 
Revisão por especialistas 

Validade 
convergente 

Grau em que tentativas múltiplas de medição 
do mesmo conceito com diferentes métodos, 
estão em concordância. 

Análise de correlação 
Coeficiente Bentler-Bonett 
SEM (Análise factorial confirmatória) 

Validade 
discriminante 

Até que ponto um conceito difere de outros 
conceitos. 

Análise de correlação 
Average Variance Extracted 
SEM (Análise factorial confirmatória) 

Validade 
nomológica 

Grau em que predições formuladas a partir 
de uma rede teórica são confirmadas. 

Correlações 
Regressões 
Modelização causal 

Consistência interna   Grau de homogeneidade entre os itens de 
uma escala. 

Alfa de Cronbach 

Unidimensionalidade Grau pelo qual os itens reflectem um (e 
apenas um) constructo subjacente. 
 

Análise factorial exploratória  
Comparative Fit Índex 
Análise factorial confirmatória 

Fiabilidade Ausência de erro de medida nos resultados. 
 

Alfa de Cronbach 
Coeficiente de fiabilidade dos modelos 
de equações estruturais 

Fonte: Adaptado de Venkatraman e Grant (1986, in Sá, 2002:138) 

Este capítulo apresentou a metodologia utilizada nesta investigação para se alcançarem 

os objectivos propostos e testar as hipóteses estabelecidas no modelo conceptual. 

Descreveu-se o objecto de estudo, a população e amostra, o método da investigação, o 

processo de desenvolvimento do instrumento de recolha de dados, a forma de 

operacionalização das variáveis e os principais procedimentos de recolha e análise de 

dados. O capítulo seguinte apresenta os principais resultados obtidos na parte empírica. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo é dedicado à análise e discussão dos resultados obtidos. A apresentação 

dos dados da fase quantitativa foi organizada em cinco etapas distintas. Na primeira 

etapa (secção 5.1), é evidenciado o perfil da amostra. Em seguida, na secção 5.2, é feita 

uma análise preliminar dos dados e, na secção 5.3, comentados os resultados da análise 

univariada das variáveis latentes. Na secção 5.4, avalia-se o modelo de medida, no qual 

se apresenta as análises factoriais confirmatórias realizadas no sentido de aferir a 

unidimensionalidade, fiabilidade e validade das escalas. Por último, na secção 5.5, 

estima-se e avalia-se o modelo estrutural (especificamente, analisa-se o ajustamento do 

modelo teórico e os resultados dos testes das hipóteses propostas).  

5.1 DIMENSÃO E PERFIL DA AMOSTRA 

No âmbito do sector público local, o universo (população) considerado para a presente 

investigação correspondeu, em termos gerais, aos membros do executivo das 86 

Câmaras Municipais da Região Norte de Portugal, num total de 354 elementos. 

A distribuição dos municípios por Distrito encontra-se expressa no Quadro 5.1. Realça-

se que, após o envio dos questionários, duas das Câmaras Municipais (uma do Distrito 

de Viana do Castelo e outra do Distrito do Porto) manifestaram a sua indisponibilidade 

em participar no estudo por razões associadas à falta de tempo disponível e devido a 

processos de reestruturação interna que tornaram impossível o preenchimento atempado 

dos questionários. Dessa forma, a população corrigida diz respeito a um total de 345 

elementos/membros do executivo, correspondentes a 84 municípios.  

No Quadro 5.1 são também apresentados os valores absolutos das respostas obtidas por 

Distrito, quer relativos às Câmaras Municipais quer por informantes-chave. No que 

respeita ao número de questionários recebidos, realça-se que se obtiveram 123 

respostas; contudo, após a sua observação cuidada, foram apenas considerados válidos 

118 questionários (um deles estava em branco e quatro apresentavam algumas 

deficiências de preenchimento, pelo que foram eliminados). Além disso, e no sentido de 

minimizar a dificuldade de aplicação de técnicas estatísticas por falta de respostas a 

determinadas questões, foram estabelecidos contactos telefónicos com os respondentes 

no sentido de completarem algumas informações em falta (por exemplo, número de 
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funcionários ou idade dos respondentes). Os valores, por Distrito, dos questionários 

válidos constam do Quadro 5.1.  

Quadro 5.1:  
Número de Câmaras Municipais e Informantes-Chave por Distrito (valores corrigidos) e 

número de respostas por Distrito 
Respostas das 

CM 
Respostas IC Distritos 

Região Norte 
(NUTS II) 

Nº 
de 

CM 

Nº de 
Informantes-
chave (IC) ** 

Nº de CM 
(corrigido) 

Nº de IC ** 
 (corrigido) 

Nº % Nº % 

Bragança 12 41 12 41 8 67 14 34 
Vila Real 14 47 14 47 9 64 17 36 
Braga 14 64 14 64 13 93 21 33 
Viana do 
Castelo 

10 38 9* 35 8 89 11 31 

Aveiro 7 31 7 31 7 100 14 45 
Viseu 10 36 10 36 9 90 13 36 
Porto 18 94 17* 88 15 88 26 30 
Guarda 1 3 1 3 1 100 2 67 
Total 86 354 84 345 70 83 118 34 

  Fonte: Direcção Geral das Autarquias Locais e Web-Sites dos Municípios 
      *   Neste Distrito, uma das CM decidiu não participar no estudo;  
      ** Nº de membros do executivo (presidentes e vereadores em regime de permanência) por Distrito 

(valores obtidos através dos sites de cada CM). 

Como se pode ver, todos os distritos da região Norte estão representados na amostra, ou 

seja, pelo menos uma das Câmaras Municipais em cada distrito enviou um questionário 

devidamente preenchido. Comparativamente com os restantes, foi nos distritos de 

Bragança e Vila Real que se registaram menos municípios a participar. Como se pode 

observar, 70 municípios participaram neste estudo (correspondendo a 81% do total das 

86 CM da Região Norte e a 83% do seu valor corrigido, ou seja, das 84 CM 

participantes). Este valor é, claramente, demonstrativo da adesão das autarquias em 

colaborar, mostrando o interesse subjacente à participação neste estudo. 

Constata-se uma taxa de resposta de 34% relativamente aos 345 membros do executivo 

das 84 Câmaras Municiais inquiridas. Tendo em conta as características da população 

alvo e as temáticas em análise (que não são ainda consideradas, por algumas CM, como 

questões de prioridade máxima)1, considera-se que esta taxa de resposta é, francamente, 

positiva. Valores semelhantes foram obtidos por estudos similares efectuados ao mesmo 

contexto, quer nacionalmente (Sá, 2002), quer internacionalmente (Cervera, 1998; 

Cervera et al., 2001). 

                                                 
1   Para além disso, foi notado, na fase exploratória (especificamente, nas entrevistas efectuadas a alguns 

dirigentes), a resistência ao preenchimento de questionários.  
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5.1.1 OS INFORMANTES 

Partindo de uma amostra de 118 questionários válidos resultantes da recolha dos dados, 

apresenta-se o perfil e as características demográficas dos participantes no que respeita: 

ao cargo ocupado e principal responsabilidade no cargo; ao tempo de trabalho nesse 

cargo e na Câmara Municipal; ao género; à idade; e às habilitações literárias. Faz-se 

referência, também, ao grau de confiança nas respostas. De seguida, são apresentados 

quadros e figuras representativos das frequências absolutas e relativas observadas2. 

Uma questão importante diz respeito ao tipo de informantes que preencheram o 

questionário. Constituíram-se três grupos, que englobam, respectivamente: 1) As 

respostas dos presidentes e vice-presidentes das CM; 2) As respostas dos vereadores em 

regime de permanência; e 3) As respostas de directores/quadros superiores técnicos ou 

administrativos (como já foi referido, tanto os presidentes/vice-presidentes como os 

vereadores poderiam, por indisponibilidade de agenda, fazer-se substituir nas suas 

respostas pelos directores/chefes de departamento/secção). 

- Cargo ocupado 

A primeira variável de caracterização a ser tratada, o cargo ocupado, foi preenchida por 

115 respondentes. A Figura 5.1 apresenta a distribuição dos cargos ocupados pelos 

respondentes nas suas respectivas organizações.  

Figura 5.1: Distribuição dos respondentes em função do cargo 

20; 17%

42; 37%

53; 46%

Presidente/VicePresidente

Vereadores em regime de
permanência

Quadros superiores técnicos

 
Observa-se que 46% dos respondentes pertencem a quadros superiores técnicos (chefes 

de departamento/secção), seguidos da categoria dos vereadores em regime de 

permanência, que contabilizam 42 casos. Em menor número de respostas surgem os 

                                                 
2   É de referir que se verificaram alguns dados ausentes em alguns indicadores, nomeadamente, oito 

casos para a variável habilitações, seis casos para a variável idade, três casos para a variável género, 
cinco casos para a variável tempo de trabalho na CM, quatro casos para a variável tempo de trabalho 
no cargo, e três casos para a variável cargo ocupado na organização.  
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presidentes e/ou vice-presidentes das autarquias, que agregam 17% das respostas. Este 

menor número de respostas desta categoria já era esperado, dado que estas funções 

acarretam grandes responsabilidades políticas e executivas o que, normalmente, implica 

menos tempo para outras tarefas. 

- Tempo de trabalho (no cargo e na organização) 

No Quadro 5.2 pode verificar-se há quanto tempo os respondentes se encontram no 

cargo referido e na organização (na CM). Nota-se que, no que respeita ao tempo de 

trabalho no cargo, a grande maioria dos respondentes exerce funções à menos de 48 

meses (ou 4 anos), seguidos pela categoria de 49 a 96 meses, que contabiliza 26% dos 

casos. No que respeita ao tempo de trabalho na Câmara Municipal, verifica-se uma 

distribuição mais equitativa entre estas duas categorias (42% para o escalão inferior a 4 

anos e 35% para o escalão entre 4 e 8 anos). 

Quadro 5.2:  
Distribuição dos respondentes em função do tempo de trabalho (no cargo e na CM) 

No Cargo Na CM Tempo de trabalho 
– Meses (anos) Frequência % Válida Frequência % Válida 

<48M (4A) 73 64,0 47 41,6 
49M - 96M (8A) 30 26,3 40 35,4 
97M - 144M (12A) 6 5,3 9 8,0 
145M - 192M (16A) 2 1,8 6 5,3 
193M - 240M (20A) 2 1,8 4 3,5 
>241M 1 0,9 7 6,2 
Não resposta 4  5  
Total 118 100 118 100 

 
- Género  

A Figura 5.2 mostra a distribuição dos participantes em termos da variável género. De 

realçar a existência de 3 respondentes que não forneceram a esta informação. 

Figura 5.2: Distribuição dos participantes em função do género 

31; 27%

84; 73%

Feminino

Masculino

 
Como se observa, a maioria dos respondentes é do sexo masculino. Este predomínio já 

era esperado, reflectindo uma característica dos efectivos (membros do executivo e 

quadros superiores) das autarquias portuguesas. De facto, a análise aos Balanços Sociais 
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revela a natureza da “masculinização” da Administração Pública Local. Apesar de terem 

sido evidenciadas algumas mudanças a este nível, de uma forma geral, ainda se verifica 

a primazia do género masculino nos cargos de gestão de topo das organizações. 

- Idade 

No Quadro 5.3 apresenta-se a distribuição dos respondentes em função de sete escalões 

etários. Constata-se que os limites inferiores e superiores dos escalões (25 a 30 anos e 

maiores de 56 anos) agrupam o menor número de respondentes. A distribuição dos 

respondentes pelos restantes escalões é, mais ou menos, equitativa, realçando-se, 

contudo, os escalões etários de 41 a 45 anos e 36 a 40 anos. Cerca de 60% dos 

respondentes tem entre 31 e 45 anos. 

Quadro 5.3:  
Distribuição dos respondentes em função da idade (escalões etários) 

Idade (escalões etários) Frequência Percentagem válida 
25-30 9 8 
31-35 20 17,9 
36-40 22 19,6 
41-45 23 20,5 
46-50 16 14,3 
51-55 13 11,6 
>56 9 8 
Não resposta 6  
Total 118 100 

Analisando em mais pormenor a variável idade, constata-se que esta variável, apresenta 

uma distribuição assimétrica positiva (ou enviesada à esquerda), e dois outliers (Quadro 

1, Anexo 5.1). As idades variam entre os 27 (mínimo) e os 72 anos (máximo), sendo a 

amplitude de variação de 45 anos. Com 95% de confiança pode dizer-se que a idade 

média se situa entre 40,58 e 44,04 anos. 

- Habilitações literárias 

No que respeita à variável relativa às habilitações literárias, observa-se, na Figura 5.3, 

que a esmagadora maioria dos respondentes possui licenciatura (85% dos casos). Tendo 

em conta as características específicas dos respondentes (membros do executivo e 

quadros superiores) este resultado já era esperado. A percentagem de respondentes 

apenas com o secundário é diminuta (10%).  
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Figura 5.3: Distribuição dos respondentes em função das habilitações literárias 
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- Confiança nas respostas 

A última questão colocada no questionário pretendia saber até que ponto o respondente 

estava confiante nas suas respostas em termos de conhecimento da instituição. Como se 

pode ver pelos dados constantes no Quadro 5.4, 69% dos participantes está confiante 

nas respostas que deram. 

Quadro 5.4: 
Grau de confiança nas respostas 

Confiança Frequência Percentagem válida 
Nada confiante - - 
Confiante 76 69,1 
Totalmente confiante 34 30,9 
Não resposta 8  
Total 118 100 

Em síntese, os participantes neste estudo são, na sua maioria, pessoas do género 

masculino, com idades compreendidas entre os 36 e 45 anos, licenciados, trabalhando 

na organização à menos de quatro anos, e no cargo à menos de oito anos e exercendo 

funções de quadros superiores técnicos. 

5.1.2 AS CÂMARAS MUNICIPAIS 

Como já foi referido, das 84 autarquias (visto que duas decidiram, à partida, não 

participar no estudo), 70 Câmaras Municipais participaram, fornecendo pelo menos uma 

resposta ao questionário.  

Nesta fase, é importante efectuar uma breve caracterização das mesmas, com base nos 

seguintes indicadores: o número informantes-chave, o número de funcionários, o 

número de habitantes, a área geográfica abrangida, o número de freguesias, o total de 
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fundos auferidos, e o partido político3. Coloca-se, também, as informações relativas a 

estes indicadores para a totalidade dos municípios da região Norte (86). 

- Número de informantes-chave em cada CM (membros do executivo) 

Nas autarquias locais portuguesas, o órgão executivo (directamente eleito) é composto 

pelo presidente da câmara e pelos outros membros da câmara municipal (vereadores a 

tempo inteiro, a meio tempo e de simples participação nas reuniões, sempre que não 

haja funções e competências específicas distribuídas), em número variável, em função 

do tamanho dos municípios (DGAL, 2004).  

Assim, uma informação relevante a tratar diz respeito ao número de informantes-chave 

em cada autarquia, ou seja, o número de membros que constituem o executivo 

(presidentes e vereadores em regime de permanência4). Esta informação foi obtida a 

partir dos Web-sites de cada município.  

Como se pode observar na Figura 5.4, a maioria (63%) das Câmaras Municipais 

participantes dispõe de 4 a 6 membros (com funções atribuídas) no seu executivo. As 

CM compostas por 1 a 3 membros representam 23% da amostra. A tendência é a mesma 

para o caso dos 86 municípios. 

Figura 5.4: Número de informantes-chave  
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86 Municípios da região Norte 

                                                 
3   É de referir que apenas foi solicitado que os respondentes fornecessem a informação relativa ao 

número de funcionários. As informações relativas aos restantes indicadores foram obtidos através das 
bases de dados disponíveis pelos sites de cada Câmara Municipal e através da webpage da Direcção-
Geral das Autarquias Locais. 

4    Os presidentes das CM têm a competência de decidir sobre a existência e sobre o número de membros 
da Câmara que irão exercer as suas funções a tempo inteiro. No entanto, pode optar pela existência de 
vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, neste caso correspondendo dois vereadores a um vereador 
a tempo inteiro (DGAL, 2004). 

 

 259



- Número de funcionários 

Uma das informações mais importantes a obter das organizações participantes diz 

respeito ao número de funcionários ao seu serviço (Figura 5.5). Esta informação permite 

retirar conclusões acerca da dimensão média dos municípios respondentes. Estas 

informações foram obtidas tomando como referência o ano de 2005. Constata-se que 

das 70 CM participantes, 43% dispõe ao seu serviço até 200 funcionários, existindo 19 

municípios com um número de efectivos entre 201 e 400. Apenas 10 das CM 

participantes têm um número de funcionários superiores a 800 efectivos. Esta tendência 

mantém-se para a totalidade das CM da região Norte. 

Figura 5.5: Número de funcionários (categorias)  
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86 Municípios da região Norte 

Realizando uma análise exploratória a esta variável pode dizer-se, com base nos dados 

do Quadro 2 (Anexo 5.1), que o número de funcionários nas CM participantes varia 

entre um mínimo de 56 e um máximo de 3266. A distribuição é assimétrica positiva ou 

enviesada à esquerda. Para representar a tendência central da distribuição, face à 

elevada assimetria, é aconselhável utilizar o estimador robusto da média aparada a 5%. 

Segundo esta estimativa, pode dizer-se que o número médio de funcionários nas 70 CM 

participantes é de 368,17. A maioria das CM tem 244 funcionários, tendo em conta o 

valor da moda. 

- População residente 

O número de habitantes que fazem parte de cada município corresponde a um indicador 

da dimensão de cada um. Para os 278 municípios existentes no Continente, o número 

médio da população residente é de 35.941 habitantes, sendo que cerca de 48% dos 

municípios se enquadra no escalão de habitantes de 10.000 a 49.999 (DGAL, 2004). No 

Quadro 5.5 encontra-se expresso os valores relativos ao número de habitantes das CM 

que participaram neste estudo, a partir de seis escalões. 
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Quadro.5.5:  
População residente  

Nas 70 CM participantes Para os 86 municípios da RNEscalões de 
habitantes (HAB)  

(ano de 2006) 
Frequência % Válida Frequência % Válida 

Menos de 1.000 hab. - - - - 
De 1.000 a 4.999 2 2,9 3 3,5 
De 5.000 a 9.999 17 24,3 22 25,6 
De 10.000 a 49.999 29 41,4 37 43,0 
De 50.000 a 99.999 12 17,1 14 16,3 
Mais de 100.000 10 14,3 10 11,6 
Não resposta 0 - 0 - 
Total 70 100 86 100 

Observando estes dados, verifica-se que, tanto para as CM participantes como para o 

total das existentes na região Norte, o escalão de 10.000 a 49.999 habitantes é 

predominante (tal como acontece para o total nacional). Cerca de 17% das CM 

participantes agrega entre 50.000 e 99.999 habitantes. 

O número de habitantes varia entre um mínimo de 3.378 e um máximo de 300.868 

(Quadro 3 do Anexo 5.1). Utilizando o estimador robusto da média aparada a 5%, 

verifica-se que o número médio de habitantes nas CM participantes é de 41.037,12. 

- Área geográfica abrangida 

Em termos médios, no Continente, constata-se uma área total de 319 km2, variando 

numa área máxima de 1784 e mínima de 8 km2 (DGAL, 2004). No que respeita à área 

geográfica abrangida por cada município participante neste estudo constata-se, pela 

observação do Quadro 5.6, que cerca de 56% das organizações participantes abarcam 

áreas geográficas inferiores a 200 Km2.  

Quadro 5.6:  
Área geográfica  

Nas 70 CM participantes Para os 86 municípios da RN Área geográfica 
(Km2) Frequência % Válida Frequência % Válida 

8-100 14 20,0 17 19,8 
101-200 24 34,3 26 30,2 
201-300 16 22,9 21 24,4 
301-400 8 11,4 9 10,5 
401-500 2 2,9 4 4,7 
>501 6 8,6 9 10,5 
Não resposta 0 - 0 - 
Total 70 100 86 100 
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No Quadro 4 (Anexo 5.1) verifica-se que a área geográfica média das 70 autarquias 

participantes é de 208 Km2 (utilizando a média aparada). Verifica-se um valor mínimo 

de 8 Km2 e um valor máximo de 1174 Km2. 

- Número de freguesias 

O número de freguesias abrangidas por cada município reflecte, também, a sua 

dimensão. No Quadro 5.7 são fornecidos os valores relativamente a este indicador. 

Observa-se que cerca de 39% das CM agregam entre 11 a 20 freguesias. Neste 

indicador, verifica-se que sensivelmente 59% das CM só têm de 1 a 20 freguesias, 

reflectindo a pequena dimensão dos municípios da região Norte de Portugal 

Continental. A mesma tendência também se encontra reflectida na totalidade dos 

municípios existentes na região Norte de Portugal. 

Quadro 5.7:  
Número de freguesias  

Nas 70 CM participantes Para os 86 municípios da RN Nº freguesias  
Frequência % Válida Frequência % Válida 

1-10 14 20,0 16 18,6 
11-20 27 38,6 34 39,5 
21-30 12 17,1 14 16,3 
31-40 9 12,9 13 15,1 
41-50 2 2,9 2 2,3 
>51 6 8,6 7 8,1 
Não resposta 0 - 0 - 
Total 70 100 86 100 

Considerando a média aparada a 5%, o número médio de freguesias das CM 

participantes corresponde a 22 (Quadro 5 do Anexo 5.1). O número de freguesias varia 

entre o valor mínimo de uma e o valor máximo de 89. 

- Total de fundos 

O total de fundos resultantes das transferências do Orçamento de Estado (FBM, FCM e 

FGM) auferido por cada autarquia encontra-se expresso no Quadro 5.8. Estes dados 

referem-se ao ano de 2006. Como se pode ver, nas 70 autarquias cerca de 49% auferiu, 

no período considerado, entre 5.000.000 e 10.000.000 euros. 
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Quadro 5.8:  
Total de fundos  

Nas 70 CM participantes Para os 86 municípios da 
RN 

Total de fundos (euros) 
(ano de 2006) 

Frequência % Válida Frequência % Válida 
3.000.000 - 5.000.000 12 17,1 13 15,1 
5.000.001 - 10.000.000 34 48,6 47 54,7 
10.000.001 - 15.000.000 15 21,4 17 19,8 
15.000.001 - 20.000.000 4 5,7 4 4,7 
>20.000.001 5 7,1 5 5,8 
Não resposta 0 - 0 - 
Total 70 100 86 100 

 

- Partido político 

Por último, em termos da distribuição das CM por partido político constata-se, pela 

observação do Quadro 5.9, que cerca de 47% dos municípios é do Partido Social-

democrata (PPD/PSD), seguido pelo Partido Socialista (PS) com 37%. Estes dados 

foram obtidos a partir da consulta do web-site da Direcção geral das Autarquias Locais. 

Quadro 5.9:  
Partido político  

Nas 70 CM participantes Para os 86 municípios da RNPartido político 
Frequência % Válida Frequência % Válida 

PS 26 37,1 34 39,5 
PPD/PSD 33 47,1 41 47,7 
CDS/PP 1 1,4 1 1,2 
PPD/PSD/CDS/PP 8 11,4 8 9,3 
Outros 2 2,9 2 2,3 
Não resposta 0 - 0 - 
Total 70 100 86 100 

Em síntese, pode dizer-se que a caracterização das Câmaras Municipais participantes 

neste estudo se aproxima das informações disponíveis para a totalidade dos municípios 

da região Norte, em termos de número de membros do executivo (4 a 6), número de 

funcionários (até 200 funcionários), população residente (de 10.000 a 49.999), área 

geográfica abrangida (inferior a 200 Km2), número de freguesias (1 a 20), total de 

fundos (entre 5.000.001 a 10.000.000 euros) e partido político (PPD/PSD). 

Visto o perfil da amostra, de seguida detalham-se os procedimentos da análise 

preliminar dos dados, fase inicial para a aplicação das técnicas estatísticas 

multivariadas. 
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5.2 ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS 

Antes da aplicação das técnicas analíticas quantitativas é necessário que o investigador 

examine os dados que recolheu (Hair et al., 1998). Através desse exame, ganha-se uma 

compreensão crítica sobre as características desses dados (Hair et al., 1998), e torna-se 

possível descrever o perfil da amostra estudada, bem como detectar eventuais falhas de 

introdução e codificação dos dados, reduzindo o risco de erros de análise. 

Inevitavelmente encontrar-se-ão problemas, podendo os dados conter elementos 

inconsistentes, incompletos ou errados.  

Para uma correcta aplicação das técnicas multivariadas, é necessário efectuar duas 

categorias de análise dos dados brutos (Kline, 2005): 1) Assuntos relacionados a casos 

específicos, tais como valores em falta (missing values) e valores aberrantes/extremos 

(outliers); e 2) Assuntos relativos à distribuição/relacionamentos entre as variáveis, tais 

como a normalidade, linearidade e multicolinearidade. Assim, antes de proceder à 

análise dos dados é necessário identificar a existência de missing values, outliers e 

verificar se os dados cumprem os pressupostos do método de análise que se pretende 

utilizar. Os dados brutos do questionário foram codificados e foi constituída a respectiva 

base de dados. Estas análises preliminares são efectuadas de seguida, com o recurso ao 

programa estatístico SPSS 11.5.  

 Avaliação dos Dados em Falta (missing values) 

Na análise de dados, a existência de dados omissos é um problema comum e quase 

sempre presente. O primeiro passo é, então, verificar a existência dos missing values 

para, posteriormente, se escolher a abordagem mais apropriada para tratar os casos onde 

existam valores omissos. É fundamental evitar que ocorram, procurando identificar as 

suas causas, tendo em conta que quando acontecem em grande número podem 

influenciar a amostra e o poder de generalização dos resultados (Hair et al., 1998). 

Os missing values são informações não disponíveis para um determinado caso/sujeito. 

Os valores (ou observações) ausentes podem ocorrer por uma série de razões: podem ter 

como origem a recusa à resposta do inquirido, ou podem ser externos ao inquirido (erro 

na introdução ou recolha dos dados). 
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No caso de os valores em falta se deverem ao inquirido, deve tentar-se encontrar 

padrões que caracterizem o processo dos dados omissos, isto é, descobrir o grau de 

aleatoriedade existente. 

Não existe uma convenção sobre o que corresponde a um valor alto de dados ausentes 

(Kline, 2005). Cohen (1979 in Kline, 2005) sugeriu que 5% ou mesmo 10% dos dados 

de uma variável particular não seriam altos. Deve-se, também, examinar o padrão dos 

valores ausentes. Neste contexto, é conveniente verificar se ocorrem de forma aleatória 

entre todos os casos e variáveis ou se aparecem com maior frequência numa variável 

específica ou num determinado caso. 

Dos 118 questionários considerados válidos foram encontrados alguns dados omissos 

referentes, fundamentalmente, ao bloco do questionário relacionado com a 

caracterização geral dos respondentes. Tal como já se referiu, com o objectivo de 

minimizar estes valores ausentes, foram contactados, quando aplicável, os respondentes 

cujos questionários apresentavam algumas não-respostas a determinadas variáveis, no 

sentido de fornecerem esses valores. Esta abordagem mostrou-se útil e determinados 

dados foram acrescentados. Mesmo realizando-se este procedimento, nem todos os 

respondentes forneceram a informação (contudo, com excepção da variável habilitações 

literárias, que teve oito não-respostas, os dados ausentes não ultrapassaram o ponto 

crítico de 5%). 

No âmbito das escalas de medida utilizadas para medir os constructos do modelo 

proposto (Questões 1 a 4), verificou-se a existência de poucos dados omissos, conforme 

se pode comprovar pelo Quadro 5.10. A análise da base de dados mostrou que, para as 

118 respostas, 3,4% foi a percentagem máxima de valores omissos entre os indicadores 

(não ultrapassando o limite de 5%), o que permitiu a correcção do problema sem a 

necessidade de eliminação de variáveis.  

Verifica-se uma maior concentração de valores ausentes em alguns indicadores do 

desempenho organizacional (financeiro e não financeiro), com 11 casos no total, a 

maior ocorrência de toda a pesquisa (representa cerca de 9% do total, abaixo do nível 

crítico de 10%). Contudo, a verificação de valores ausentes nessa variável já era 

esperada, tendo em conta a maior resistência no fornecimento deste tipo de 

informações. 
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Quadro 5.10:  
Número de não-respostas por variável/itens 

Variável Itens Nº de não-
respostas  

% do total 
(118) 

Orientação para o mercado 
externo 

- OM12 1 0,8 

Orientação para o mercado 
interno 

- OMI11; OMI12; OMI13; 
OMI14; OMI15; OMI16 

1 0,8 

Desempenho organizacional    
Financeiro 

 
- DOF1; DOF2; DOF3; DOF4  
- DOF6 
- DOF5 

1 
3 
4 

0,8 
2,5 
3,4 

Não-financeiro - DONF7; DONF8 
- DONF9 

1 
2 

0,8 
1,7 

São diversos os métodos existentes para lidar com os dados em falta: excluir os casos 

com valores ausentes de toda a análise; excluir os casos com valores ausentes apenas na 

análise das variáveis em que eles ocorrem; e a utilização de algum método de imputação 

(por exemplo, pela média dos restantes respondentes). Foi utilizado o método de 

substituição dos dados omissos pela média, conforme sugerido por Hair et al. (1998).  

Uma questão importante a examinar diz respeito à existência de potencial enviesamento 

por não-respostas através da comparação entre as respostas recebidas inicialmente e as 

respostas recebidas tardiamente. Assim, dado que as respostas recebidas tardiamente 

terem sido recolhidas após insistência (follow-up), a partir do reenvio do questionário, 

foi realizada uma análise de enviesamento de não-resposta, que teve como objectivo 

detectar a existência de diferenças estatísticas entre as diferentes etapas de resposta ao 

questionário (isto é, as diferenças entre os respondentes iniciais e respondentes tardios).  

Para o efeito foi usado o teste estatístico recomendado por Armstrong e Harrigton 

(1977). Comparou-se o padrão de respostas dos membros do executivo que 

responderam mais rapidamente (respostas iniciais) com aqueles que exigiram um maior 

número de ligações de follow-up (respostas tardias). O comportamento de resposta dos 

dois grupos foi comparado através do teste t de Student para amostras independentes, 

com vista a verificar diferenças significativas entre os grupos. As médias obtidas, entre 

as duas etapas de respostas, para as questões relacionadas com os constructos em 

análise (OMI, OME, ST, CO, DO), de forma geral não apresentaram diferenças 

significativas (Anexo 5.2). 
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 Identificação de Valores Aberrantes (outliers) 

A existência de outliers nas observações é inerente à análise multivariada de dados. 

Estas situações correspondem a observações com combinações de características únicas 

identificadas e que são notoriamente diferentes das outras observações (Hair et al., 

1998). 

Segundo os autores, os outliers podem resultar de: 1) Erros na entrada dos dados ou na 

codificação (devendo ser eliminados); 2) Observação devida a um evento extraordinário 

(devendo ser mantidos caso se considerem representativos da população); 3) 

Observações atípicas para as quais o investigador não dispõe de explicação (devendo 

ser eliminados, em princípio); e 4) Observações normais em cada variável individual 

mas com uma combinação única de valores nas diversas variáveis (estas observações 

devem ser mantidas, a não ser que exista alguma evidência que desqualifique o outlier 

como membro válido da população). Os valores extremos podem afectar as análises 

estatísticas pois o seu peso diferenciado pode acentuar ou neutralizar relações entre 

variáveis e os estimadores usados deixam de exibir as propriedades estatísticas 

desejadas. 

Na parte do questionário relativo à caracterização dos respondentes foram detectados 

alguns outliers univariados, na sua maioria moderados (por exemplo, nas variáveis 

idade e número de funcionários). Na secção 5.1, onde se descreve o perfil da amostra, 

estes casos foram objecto de análise e tratamento. Relativamente às questões associadas 

à medição das variáveis latentes do modelo (OMI, OME, ST, CO e DO), 

correspondendo a 61 indicadores, não se esperava encontrar nenhum outlier univariado, 

dado que qualquer resposta dentro do intervalo definido de cinco pontos foi considerada 

aceitável. 

 Pressupostos dos Métodos de Análise 

Por fim, foi observado o padrão de distribuição das variáveis consideradas no estudo, 

tendo em conta os pressupostos exigidos para a aplicação de modelos de equações 

estruturais: normalidade, linearidade e multicolinearidade. 

Os dados foram submetidos a uma análise de normalidade univariada e multivariada. 

Deve-se avaliar as características da distribuição de dados e utilizar um método de 

estimação de parâmetros coerente com o padrão de normalidade das variáveis. Uma 

variável é normalmente distribuída quando a maioria dos valores se encontram em torno 
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da média, diminuindo progressivamente na medida em que se afastam dela, 

simetricamente nos dois sentidos. Verificou-se a normalidade univariada considerando 

os valores de assimetria e achatamento/curtose (por comparação com a distribuição 

normal). Na próxima secção reporta-se os resultados obtidos com esta análise.  

Para além da normalidade univariada, é necessário que os dados possuam normalidade 

multivariada. Neste caso, optou-se pela utilização da estimativa normalizada associada 

ao coeficiente de Mardia para avaliar a significância do achatamento multivariado. De 

acordo com Bentler (2005), valores superiores a cinco são indicativos de que os dados 

não apresentam uma normalidade multivariada. O valor obtido neste estudo para o 

modelo estrutural é de 5.39, não ultrapassando em muito, o valor de corte referido, pelo 

que se decidiu ter um cuidado especial na selecção do método de estimação a ser 

aplicado na avaliação das equações estruturais (método da máxima verosimilhança). 

A não existência de multicolinearidade, ou seja, de variáveis com uma distribuição de 

valores idêntica que se obtêm por combinação linear de outras variáveis presentes, 

também é um pressuposto a cumprir para se utilizar o MEE. Não sendo encontrada 

nenhuma correlação excessivamente elevada entre os indicadores das escalas de medida 

(tomando como valor recomendado o de 0,7 proposto por Tabachnick e Fidell, 2001), 

considera-se que se confirma a verificação deste pressuposto. 

5.3 ANÁLISE DOS CONSTRUCTOS E SEUS INDICADORES 

Nesta secção, procede-se à análise das medidas descritivas das escalas de medida dos 

constructos. Com a análise dos constructos pretende-se avaliar o padrão médio para 

cada um dos indicadores (variáveis manifestas) relativos às variáveis latentes do 

modelo. Para tal fim, foram utilizadas as medidas de tendência central (média e 

mediana) e medidas de dispersão (desvio padrão).  

Tendo em conta que a normalidade multivariada é um pré-requisito para a aplicação do 

modelo de equações estruturais (Ullman, 2006), foi efectuada a análise da normalidade 

univariada recorrendo a medidas de assimetria (skewness) e achatamento (kurtose) para 

todas as variáveis observadas/manifestas. Segundo Kline (2005), as variáveis que, em 

termos absolutos, apresentam um índice superior a três revelam alguns problemas em 

termos de assimetria. Quanto ao achatamento, existe um menor consenso relativamente 

ao valor absoluto deste índice, sendo que, numa análise mais conservadora, “valores 
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absolutos de achatamento superiores a dez poderão indiciar alguns problemas” (Kline, 

2005:50).  

Convém lembrar que para a medição das variáveis manifestas foi utilizada uma escala 

de Likert de cinco pontos5. É de realçar, também, que todas as variáveis com sentido 

inverso tiveram a escala revertida (o ponto 1 passou a significar concordância total e o 

ponto 5 discordância total), sendo mostrados nos quadros seguintes os valores já com a 

escala transformada. 

- Orientação para o mercado interno  

No Quadro 5.11 encontram-se os resultados da análise estatística descritiva da escala 

utilizada para medir o constructo de orientação para o mercado interno (OMI). Como já 

foi referido, esta escala foi adaptada de Lings e Greenley (2005a), com um total de 16 

itens/indicadores. 

Partindo das 118 respostas válidas, verificou-se a existência de seis valores ausentes, 

distribuídos por seis indicadores da OMI, o que não caracteriza um padrão relevante. 

Foi utilizado o método de substituição pela média para estes valores ausentes. De uma 

forma geral, os valores absolutos da assimetria e do achatamento encontram-se dentro 

dos limites propostos por Kline (2005). Logo, considera-se que a distribuição dos dados 

é aproximadamente normal, sendo permitida a utilização de procedimentos de máxima 

verosimilhança, através do modelo de equações estruturais (Hair et al., 1998).  

Uma análise global de todos os indicadores revela que a maioria das médias se 

encontram acima da posição 3 (ponto médio da escala). Os resultados da observação 

dos valores da mediana sugerem uma maior concentração nas posições superiores da 

escala, reflectindo a concordância com as afirmações (apenas dois itens têm valor de 

mediana 3, estando associadas aos indicadores da dimensão “geração da informação 

interna”). 

 

 

                                                 
5  Relembra-se que, para as variáveis latentes OMI, OME, ST e CO a escala varia entre os pontos 1: 

Discordo totalmente a 5: Concordo totalmente. Para a variável latente DO, a escala varia entre os 
pontos 1: Muito Mau a 5: Muito Bom. 
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Quadro 5.11 
Análise das características da escala de orientação para o mercado interno  

Constructos/itens M Me D.P Assimetria Achatamento 

Geração de informação interna (GII):      
GII1: Tentamos identificar, de forma regular, o que os funcionários 
pretendem desta CM. 

3,97 4 0,942 -1,429 2,272 

GII2: Tentamos identificar, de forma regular, o que os funcionários 
desta CM pensam sobre as funções que desempenham. 

4,11 4 0,865 -1,828 4,608 

GII3: Se notamos que algum dos funcionários desta CM está a 
comportar-se de forma inesperada, tentamos identificar a razão do 
problema que o está a afectar. 

4,29 5 0,953 -1,4354 1,4041 

GII4: Falamos regularmente com os funcionários para saber mais 
sobre o seu trabalho. 

4,03 4 0,891 -1,0683 0,6842 

GII5:Efectuamos regularmente avaliações dos funcionários nas quais 
discutimos os seus pedidos e sugestões. 

3,64 4 1,122 -0,7424 -0,2744 

GII6: Os membros do executivo desta CM encontram-se com os 
funcionários, pelo menos uma vez por ano, para discutir as suas 
expectativas relativamente ao seu futuro no seu emprego.  

3,59 4 1,193 -0,6924 -0,3996 

GII7: Os membros do executivo desta CM interagem directamente 
com os funcionários para saber como satisfazê-los melhor.  

3,78 4 1,087 -1,0378 0,4225 

GII8:Fazemos pesquisas sobre as necessidades internas dos serviços. 4,03 4 0,947 -1,3241 1,7367 

GII9: Efectuamos inquéritos aos funcionários, pelo menos uma vez 
por ano, para averiguar a qualidade do seu emprego. 

2,64 3 1,388 0,1704 -1,3436 

GII10:Pedimos regularmente às pessoas responsáveis pela realização 
dos inquéritos de opinião para identificar influências no 
comportamento dos nossos funcionários. 

2,58 3 1,317 0,2286 -1,1848 

Disseminação da informação interna (DII):      
DII11:Reunimos regularmente com os funcionários para relatar 
assuntos relacionados com toda a CM. 

3,35 4 1,303 -0,5704 -0,8977 

DII12: Informamos regularmente os funcionários sobre as questões 
que afectam o seu ambiente de trabalho. 

3,74 4 1,056 -1,0116 0,3738 

DII13: Nas reuniões de funcionários, contamos com a presença 
regular de membros de todos os níveis hierárquicos. 

3,90 4 1,229 -0,8594 -0,4801 

Resposta à informação interna (RII):      

RII14: Quando nos apercebemos que os funcionários não estão 
satisfeitos com a nossa gestão ou supervisão, tentamos corrigir os 
nossos comportamentos. 

3,74 4 1,072 -0,6944 -0,3328 

RII15:Quando descobrimos que os funcionários gostariam que 
alterássemos as suas condições de trabalho, os 
departamentos/divisões/secções envolvidos efectuam esforços 
concertados nesse sentido. 

3,92 4 0,859 -1,3167 2,0420 

RII16: Efectuamos mudanças ao que fazemos quando o feedback dos 
funcionários nos indica que estão insatisfeitos com a sua situação. 

3,76 4 0,854 -1,0147 0,7717 

Legenda: M = Média; Me = Mediana; D.P = Desvio Padrão; Assimetria (Skewness); Achatamento (Kurtose) 

Desagregando a análise por dimensões, em relação aos indicadores de “geração de 

informação interna”, as respostas oferecidas apresentam um nível de concordância 

tendendo para a posição 4 (concordo parcialmente), com excepção dos itens GII9 

(“Efectuamos inquéritos aos funcionários, pelo menos uma vez por ano, para averiguar a 

qualidade do seu emprego”) e GII10 (“Pedimos regularmente às pessoas responsáveis pela 

realização dos inquéritos de opinião para identificar influências no comportamento dos nossos 

funcionários”), que apresentaram médias inferiores a 3. Isto denota a menor preocupação, 

por parte das CM, com estes factores. Para os itens das dimensões “disseminação de 

informação interna” e “resposta à informação interna”, as respostas oferecidas também 
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apresentam um nível de concordância próxima da posição 4. Todas as médias se 

encontram acima da posição 3 (que era o ponto médio). A menor média refere-se ao 

indicador DII11 (Reunimos regularmente com os funcionários para relatar assuntos 

relacionados com toda a CM), com 3,35. 

- Orientação para o mercado (externo)  

Os resultados da análise estatística descritiva da escala de orientação para o mercado 

externo constam do Quadro 5.12. Esta estala é composta por três dimensões (GIE: 

geração de informação externa; DIE: disseminação de informação externa; e RIE: 

resposta à informação externa), contendo 26 indicadores. Relembra-se que a escala é 

medida a partir das posições 1: discordo totalmente a 5: concordo totalmente.  

Partindo das 118 respostas válidas, verificou-se a existência de um valor ausente, sendo 

este substituído pela média. Conforme se pode constatar (Quadro 5.12) a maioria das 

variáveis apresenta valores de assimetria e achatamento que respeitam os níveis 

recomendados por Kline (2005). Logo, de uma forma geral, a distribuição dos dados 

não viola substancialmente os pressupostos de normalidade univariada.  

Em termos globais, observa-se que, com excepção da GIE6 (“Nesta CM realizam-se, 

periodicamente, inquéritos de opinião para conhecer aspectos do município e das suas 

pessoas”), os restantes indicadores apresentam maior concentração nos pontos superiores 

da escala (posições 4: concordo parcialmente e 5: concordo totalmente) dado que suas as 

médias se encontram acima de três, que era o ponto médio.  

Avalia-se, de seguida, cada dimensão do conceito de OME de forma individual. A 

primeira dimensão “geração de informação externa” refere-se à recolha e avaliação das 

necessidades e preferências dos clientes (externos), bem como das forças externas que 

podem influenciar essas necessidades. Observando os dados constantes no Quadro 5.12, 

verifica-se que esta dimensão revela uma presença de valores que expressa a 

concordância com as afirmações (sete itens apresentaram média acima da posição 4, dez 

itens obtiveram uma mediana de 4 e três indicadores uma mediana de 5). Estes valores 

sugerem, então, que as Câmaras Municipais analisadas revelam um grau de recolha de 

informação externa razoável.  
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Quadro 5.12 
Análise das características da escala de orientação para o mercado externo 

Constructos/itens M Me D.P Assim Achat 

Geração de informação externa (GIE):      

GIE1:Esta CM não conhece a opinião dos munícipes sobre os serviços públicos que lhes 
presta. (R) 

3,881 4 1,21 -0,827 -0,636 

GIE2:Esta CM recolhe informações sobre as necessidades não satisfeitas dos seus 
munícipes. 

3,899 4 0,99 -0,017 0,484 

GIE3: Esta CM preocupa-se em conhecer o que fazem outras autarquias para satisfazer 
as necessidades dos munícipes. 

4,195 4 0,83 -1,368 2,340 

GIE4: Esta CM recolhe informações sobre o impacto que determinadas decisões podem 
ter na vida dos munícipes. 

4,085 4 0,80 -1,254 2,312 

GIE5: Esta CM solicita opiniões públicas, através de reuniões abertas ou com os grupos 
que podem ser afectados. 

3,686 4 1,07 -1,043 0,499 

GIE6:Nesta CM realizam-se, periodicamente, inquéritos de opinião para conhecer 
aspectos do município e das suas pessoas. 

2,889 3 1,35 -0,074 -1,333 

GIE7:Nesta CM não se realizam, periodicamente, visitas aos bairros dos munícipes com 
o objectivo de estar perto e conhecer as suas necessidades. (R) 

3,958 4 1,17 -0,953 -0,229 

GIE8:Esta CM não conhece as necessidades de grupos cuja voz se escuta com menor 
frequência (ex: analfabetos, pessoas com menos recursos). (R) 

4,178 5 1,09 -1,349 0,855 

GIE9:Esta CM não dedica tempo e esforço para compreender as necessidades dos seus 
munícipes. (R) 

4,593 5 0,73 -2,108 4,402 

GIE10:Esta CM não dedica tempo e esforço para compreender como o meio envolvente 
(ex. factores económicos, sociais, políticos, etc.) influencia as necessidades dos 
munícipes. (R) 

4,389 5 0,97 -1,887 3,073 

GIE11: Nesta CM organizam-se discussões/reuniões, com grupos de utilizadores e não 
utilizadores dos serviços, para conhecer atitudes e comportamentos dificilmente captados 
pelos inquéritos de opinião. 

3,364 4 1,18 -0,392 -0,769 

GIE12:Nesta CM não se conhece o grau de satisfação dos munícipes com os serviços 
prestados. (R)  * 

3,949 4 1,15 -0,927 -0,25 

GIE13:Esta CM é lenta na detecção de mudanças na envolvente que a rodeia (ex: 
alterações económicas, sociais, políticas, ecológicas, etc.). (R) 

4,076 4 0,99 -0,80 -0,279 

GIE14:Esta CM é lenta na detecção de mudanças nas necessidades dos munícipes. (R) 4,076 4 1,04 -0,979 -0,029 

Disseminação da informação externa (DIE):      

DIE15:Nesta CM, as informações sobre os munícipes são comunicadas a todos os 
departamentos/divisões/secções. 

3,449 4 1,23 -0,518 -0,866 

DIE16:Todos os departamentos/divisões/secções responsáveis pela prestação dos 
serviços estão coordenados para a satisfação das necessidades dos munícipes. 

3,928 4 1,18 -1,109 1,177 

DIE17:Os funcionários em contacto com o público dispõem de fluxos de comunicação 
adequados para reportar problemas que surjam no desempenho das suas funções. 

3,97 4 0,96 -1,054 0,962 

DIE18:Quando ocorre algo que afecta os munícipes, as pessoas que trabalham nesta 
autarquia rapidamente se inteiram do assunto. 

3,958 4 2,01 -1,097 2,007 

Resposta à informação externa (RIE):      

RIE19:As informações sobre as necessidades dos munícipes são consideradas na 
planificação de políticas públicas. 

4,288 5 4,15 -1,462 4,151 

RIE20:Nesta CM, não se fornecem informações aos munícipes sobre os seus direitos. 
(R) 

4,618 5 4,09 -2,004 4,098 

RIE21:Nesta CM, não se fornecem informações aos munícipes sobre como aceder e 
utilizar um determinado serviço. (R) 

4,746 5 0,57 -2,687 8,126 

RIE22:Nesta CM, na comunicação com os munícipes, não se utiliza uma linguagem 
simples e clara. (R) 

4,593 5 0,79 -2,386 5,747 
 

RIE23:Nesta CM, não se facilita o contacto dos munícipes com o(s) funcionário(s) que 
estes necessitam contactar e no momento desejado. (R) 

4,644 5 0,66 -2,328 6,147 

RIE24:Esta CM não possui adequados canais de comunicação com o público. (R) 4,389 5 0,89 -1,582 1,788 

RIE25:Esta CM não fomenta a participação dos munícipes na vida política do município. 
(R) 

4,331 5 0,95 -1,415 1,238 

RIE26:Nesta CM, as reclamações dos munícipes não são tidas em consideração. (R) 4,763 5 0,59 -3,063 10,14 

Legenda: M = Média; Me = Mediana; D.P = Desvio Padrão; Assim = Assimetria (Skewness); Achat = Achatamento 
(Kurtose); (R) = Indicador em sentido revertido; * = um caso ausente foi substituído pela média 
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No que respeita à dimensão “disseminação de informação externa”, ou seja, que 

possibilita que as organizações distribuam internamente as informações recolhidas, esta 

é a que, comparativamente com as outras dimensões, apresenta valores médios que não 

ultrapassam a posição 4.  

A terceira dimensão deste conceito é a “resposta à informação externa”, ou seja, a 

capacidade das organizações responderem de forma efectiva às exigências e alterações 

do mercado com base nas informações recolhidas. A análise univariada desta dimensão 

mostra uma ainda maior concentração nas posições superiores da escala (todos os 

indicadores apresentam uma média acima do valor 4 e todas eles com mediana de 5).  

Com base nesta análise, obtém-se alguma informação para responder a um dos 

objectivos desta dissertação, no qual se procurava saber qual o grau de orientação para o 

mercado interno e externo dos Municípios participantes (Quadro 5.13).  

Quadro 5.13:  
Médias dos sub-constructos de OMI e OME 

Constructos Média  Constructos Média 
Geração de informação interna 3,67  Geração de informação externa 3,94 
Disseminação de informação interna 3,66  Dissem. de informação externa 3,82 
Resposta à informação interna 3,81  Resposta à informação externa 4,55 
Média geral da OMI 3,71  Média geral da OME 4,10 

Em termos gerais, os valores obtidos apontam para um grau de orientação para o 

mercado externo superior ao grau de orientação para o mercado interno. Este menor 

grau de OMI já era previsível face aos resultados das entrevistas efectuadas na análise 

qualitativa (menor familiaridade dos entrevistados com o conceito de marketing 

interno). Comparando-se a média geral do constructo de OMI com as médias gerais das 

dimensões que o compõem, verifica-se que é na dimensão “resposta à informação 

interna” que se localiza a maior média da amostra (3,81). As duas dimensões seguintes 

apresentam um valor idêntico em termos de média geral. Portanto, estes dados parecem 

sugerir que os municípios participantes colocam maior foco na resposta ao mercado 

interno face à recolha e disseminação de informação interna.  

Para a variável OME, os resultados parecem indicar, também, uma maior preocupação 

das organizações da amostra em agir e responder às exigências do mercado (externo) do 

que procurar informações para apoiar o processo de tomada de decisão e distribuir essas 

informações internamente. Estes valores médios (superiores para a dimensão resposta à 

informação externa) são consistentes com os resultados obtidos por Cervera (1998). 
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- Respostas atitudinais (satisfação no trabalho e comprometimento organizacional) 

Relativamente às respostas atitudinais dos membros da organização, pode observar-se 

no Quadro 5.14 os resultados da análise estatística descritiva para as escalas de 

satisfação no trabalho (ST) e comprometimento organizacional (CO). Não se 

verificaram valores ausentes para estas duas variáveis. 

Conforme se pode constatar (Quadro 5.14) a maioria das variáveis apresenta valores de 

assimetria e achatamento dentro dos limites razoáveis (propostos por Kline, 2005). 

Logo, a distribuição dos dados é aproximadamente normal e é permitida a utilização de 

procedimentos de máxima verosimilhança através do modelo de equações estruturais 

(Hair et al., 1998).  

O conceito de satisfação no trabalho foi operacionalizado a partir da escala de Hackman 

e Oldham (1975), nomeadamente a partir da dimensão de satisfação global, com três 

itens. Neste caso, as médias dos três itens variam entre 3,8 e 4,12. A mediana de todos 

os indicadores é 4. No que diz respeito à variável comprometimento organizacional 

(operacionalizado pela escala desenvolvida por Jaworski e Kohli, 1993, que reflecte a 

componente atitudinal do comprometimento), verifica-se uma predominância das 

respostas nas posições superiores da escala, dado que todos os indicadores têm médias 

acima de 3.  

Quadro 5.14 
Análise das características das escalas de satisfação no trabalho e comprometimento 

organizacional  
ST Global M Me D.P Assimetria Achatamento 

SAT1: Em geral, os funcionários desta CM estão satisfeitos com o 
seu emprego.  

3,94 4 0,870 -0,834 0,690 

SAT2: Os funcionários desta CM pensam frequentemente em deixar 
o seu emprego. (R) 

4,12 4 0,953 -0,723 -0,582 

SAT3: Em geral, os funcionários desta CM estão satisfeitos com o 
tipo de trabalho que fazem.  

3,80 4 0,746 -1,032 1,149 

CO (componente atitudinal) M Me D.P Assimetria Achatamento 
COMP4: Os funcionários sentem que o seu futuro está fortemente 
ligado ao desta CM. 

4,1356 4 0,8260 -1,3519 2,8010 

COMP5: Os funcionários estão dispostos a efectuar esforços 
suplementares se isso contribuir para os bons resultados desta CM. 

3,6186 4 1,0371 -0,9887 0,3286 

COMP6: Os laços estabelecidos entre os dirigentes desta CM e os 
respectivos funcionários são fracos. (R)  

4,09 4    

COMP7: Em geral, os funcionários orgulham-se de trabalhar nesta 
CM. 

3,8814 4 0,9074 -0,9364 0,8543 

COMP8: Quando necessário, os funcionários ultrapassam as 
obrigações inerentes às suas funções para assegurar que a CM atinja 
os seus objectivos. 

3,6864 4 0,9845 -1,0137 0,3000 

COMP9: Os funcionários têm pouco empenho com esta CM. (R) 3,8559 4 1,0960 -0,7295 -0,6288 
COMP10: Para nós, é evidente que os funcionários gostam desta 
CM. 

3,8220 4 0,9395 -0,5715 0,0538 

Legenda: M = Média; Me = Mediana; D.P = Desvio Padrão; Assimetria (Skewness); Achatamento (Kurtose); (R) = 
Indicador em sentido revertido 
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Os resultados sugerem que os membros do executivo das CM respondentes consideram 

que os seus funcionários estão, de uma forma geral, satisfeitos com o seu trabalho e 

comprometidos com a organização onde trabalham. 

- Desempenho organizacional 

Tal como já foi referido no Capítulo 4, para medir o desempenho organizacional (DO) 

foi utilizada uma escala que agrega indicadores propostos na CAF (relativamente ao 

desempenho financeiro) e indicadores que resultaram da fase qualitativa deste trabalho 

(no que respeita ao desempenho não financeiro).  

No Quadro 5.15, constam os resultados da análise univariada dos itens desta variável. 

Corresponde à questão 4 do questionário, na qual se solicitava aos respondentes que 

avaliassem o desempenho da CM desde o início do mandato, relativamente a nove 

indicadores. Neste caso, a variável foi expressa numa escala de Likert de 5 pontos, onde 

a posição 1 significa que, desde o início do mandato, o desempenho da CM está muito 

mau, e a posição 5 traduz que o desempenho está muito bom. 

Conforme se pode constatar (Quadro 5.15), a maioria das variáveis apresenta valores de 

assimetria e achatamento que não excedem os níveis recomendados por Kline (2005). 

Logo, a distribuição dos dados é aproximadamente normal e é permitida a utilização de 

procedimentos de máxima verosimilhança através do modelo de equações estruturais 

(Hair et al., 1998).  

Quadro 5.15: 
Análise das características da escala de desempenho organizacional  

Constructos/itens M Me D.P Assim Achat 
Desempenho organizacional financeiro (DOF)      
DOF1: O grau de execução orçamental. 3,9746 4 0,6196 0,0155 -0,3765 
DOF2: O grau de realização dos objectivos financeiros. 3,9492 4 0,5970 -0,2269 0,5437 
DOF3: O grau de execução das actividades geradoras de receita. 3,7288 4 0,6085 -0,2439 0,0997 
DOF4: As medidas relacionadas com o uso eficaz dos fundos de 
tesouraria. 

3,9831 4 0,6130 0,0088 -0,3177 

DOF5: Os resultados de inspecções (internas e externas). 4,1780 4 0,5939 -0,0695 -0,3493 
DOF6: As medidas de gestão financeira prudente/responsável. 3,9576 4 0,5130 -0,0685 0,7950 
Desempenho organizacional não financeiro (DONF)      
DONF7: O clima laboral. 3,9237 4 0,5416 -0,0592 0,3537 
DONF8: O nível de competência dos funcionários. 3,7797 4 0,6423 -0,1564 0,0083 
DONF9: O grau de satisfação dos munícipes. 3,8983 4 0,5129 -0,1581 0,6203 

Legenda: M = Média; Me = Mediana; D.P = Desvio Padrão; Asim = Assimetria (Skewness); Achat = Achatamento 
(Kurtose) 

Constata-se que todos os itens desta variável revelam uma mediana de 4. Os indicadores 

da dimensão do “desempenho organizacional financeiro” apresentam médias que 
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variam entre 3,7 e 4,17. Tomando em consideração apenas a média, pode afirmar-se que 

as respostas demonstram um nível de concordância tendendo a uma posição superior 

intermédia de 3,96. Nenhum dos itens do “desempenho organizacional não financeiro” 

apresenta média superior a 4. De uma forma geral, estes valores sugerem que os 

respondentes consideram que o desempenho, financeiro e não financeiro, da Câmara 

Municipal onde trabalham está bom, desde que assumiram funções. 

Antes de se testar as relações significativas do modelo estrutural deve-se demonstrar 

que o modelo de medida tem um nível satisfatório de validade e fiabilidade (Fornell e 

Larcker, 1981). Assim, o próximo passo consiste na avaliação do modelo de medida, a 

qual se realiza a partir da análise preliminar dos dados e das análises factoriais 

confirmatórias efectuadas. 

5.4 AVALIAÇÃO DO MODELO DE MEDIDA 

O modelo de medida (measurement model) especifica a relação entre as variáveis 

latentes e as suas medidas observadas. Ou seja, o modelo de medida tem como 

objectivo descrever a forma como as variáveis latentes se relacionam com as variáveis 

observadas ou indicadores (Hair et al., 1998). 

Esta secção tem como objectivo expor os procedimentos adoptados para assegurar a 

fiabilidade e validade das medidas das variáveis latentes propostas no quadro 

conceptual e operacionalizadas através do questionário.  

Uma vez que este estudo incide sobre escalas validadas na literatura optou-se por 

analisar o grau de consistência interna e fiabilidade das variáveis latentes, e a validade 

das escalas, através da Análise Factorial Confirmatória (AFC). Esta ferramenta revela-

se apropriada dado que já se tem algum conhecimento sobre a estrutura das variáveis 

latentes6. Neste contexto, procede-se à análise da fiabilidade e validade dos diferentes 

itens que representam cada um dos factores/dimensões, com a finalidade de purificar as 

escalas utilizadas. 

 

                                                 
6   O uso da análise factorial exploratória não é estritamente necessário neste trabalho, uma vez que as 

escalas propostas são compostas por itens que já foram desenvolvidos ou adaptados com a finalidade 
de medir os respectivos constructos. 
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5.4.1 ANALISE PRELIMINAR DA FIABILIDADE DAS ESCALAS DE MEDIDA  

Através da análise da fiabilidade examina-se a consistência interna das escalas, ou seja, 

testa-se o grau de homogeneidade dos itens que compõem as escalas, e verifica-se em 

que medida estão isentas de erro aleatório7. O coeficiente alfa de Cronbach (α), 

constitui uma estimativa comummente aplicada (Churchill, 1979; Hair et al., 1998) para 

analisar o grau de consistência interna de uma escala agregada, baseado na correlação 

média entre pares de indicadores8.  

Procedeu-se a uma análise de correlação item-total corrigida, na qual se utilizam os 

coeficientes de correlação entre cada item e o “score” corrigido (“score” do grupo 

menos o “score” do item) de seu grupo. Assim, com a finalidade de assegurar a 

consistência interna e homogeneidade das respectivas dimensões de cada escala, os 

itens que, no conjunto, apresentem uma correlação baixa com o “score” total (i.e., r < 

0.25) foram eliminados (Nunnally, 1978). Estes itens revelam à partida um grau de 

consistência interna baixo, ou seja, não apresentam uma co-variância que é consistente 

com o “score” total ou com outros itens. Foram retirados da análise os itens cuja 

correlação fosse inferior a 0,25, ou cuja eliminação permitisse obter um alfa 

consideravelmente maior. 

No Quadro 5.16 consta a informação relativa à análise do comportamento dos itens da 

escala utilizada para medir a variável latente orientação para o mercado interno (OMI), 

nas suas três dimensões/factores (geração de informação interna, disseminação de 

informação interna e resposta á informação gerada e disseminada).  

Os valores de correlação item-total variam entre 0,52 e 0,69, indicando que todos os 

itens contribuem para a medida da respectiva variável latente. Como se pode observar, 

nenhum dos itens apresentam correlações item-total inferiores ao mínimo recomendado, 

bem como nenhum dos itens, caso fossem eliminados, apresentou coeficientes alfa 

consideravelmente superiores, pelo que foram todos retidos.  

 

                                                 
7   Como referido anteriormente, o conceito de fiabilidade difere da validade, sendo este último mais 

amplo e indicando o grau em que o processo de medida está livre tanto de erros sistemáticos como de 
erros aleatórios. 

8   No entanto, como observam Hair et al. (1998), a limitação dessa medida está no facto de que há uma 
distorção relacionada com o número de indicadores de uma escala agregada. Escalas agregadas com 
maior número de indicadores tendem a reportar alfas superiores. 
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Quadro 5.16:  
Análise do comportamento dos itens da escala de orientação para o mercado interno  

Dimensões/ 
itens 

Média da escala 
se o item for 

eliminado 

Variância da 
escala se o item 
for eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida  

Alfa se o 
item for 

eliminado  
GII      

GII1 32,67 47,522 0,615 0,868 
GII2 32,53 47,346 0,698 0,863 
GII3 32,35 48,588 0,520 0,874 
GII4 32,61 47,761 0,637 0,867 
GII5 33,00 45,761 0,618 0,867 
GII6 33,04 45,203 0,610 0,868 
GII7 32,86 47,406 0,522 0,874 
GII8 32,61 48,086 0,565 0,871 
GII9 34,00 42,496 0,662 0,865 

GII10 34,06 42,826 0,662 0,862 
DII      

DII11 7,64 3,853 0,677 0,626 
DII12 7,25 4,912 0,640 0,682 
DII13 7,09 4,638 0,542 0,777 

RII     
RI14 7,68 2,270 0,630 0,695 
RI15 7,50 2,942 0,603 0,713 
RI16 7,67 2,897 0,630 0,687 

O mesmo tipo de análise foi efectuada para a escala de escala utilizada para medir o 

constructo orientação para o mercado externo (OME), como se pode visualizar no 

Quadro 5.17. 

Quadro 5.17:  
Análise do comportamento dos itens da escala de orientação para o mercado externo 

Dimensões 
/itens 

Média da escala se 
o item for 
eliminado 

Variância da escala se 
o item for eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida  

Alfa se o item 
for eliminado  

GIE     
GIE1 51,33 63,70 0,55 0,84 
GIE2 51,32 65,12 0,60 0,84 
GIE3 51,02 69,65 0,39 0,85 
GIE4 51,13 67,95 0,54 0,84 
GIE5 51,52 66,83 0,44 0,85 
GIE6 52,32 64,57 0,43 0,85 
GIE7 51,25 67,11 0,37 0,85 
GIE8 51,03 65,03 0,54 0,84 
GIE9 50,62 68,40 0,56 0,84 

GIE10 50,82 66,52 0,51 0,84 
GIE11 51,85 66,45 0,41 0,85 
GIE12 51,26 64,11 0,56 0,84 
GIE13 51,14 64,47 0,64 0,83 
GIE14 51,14 64,66 0,59 0,84 

DIE     
DIE15 11,79 3,55 0,52 0,60 

Continua na página seguinte 
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(Continuação) 
Dimensões 

/itens 
Média da escala se 

o item for 
eliminado 

Variância da escala se 
o item for eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida  

Alfa se o item 
for eliminado 

DIE16 11,31 4,78 0,52 0,59 
DIE17 11,33 4,77 0,46 0,62 
DIE18 11,28 5,55 0,43 0,65 

RIE     
RIE19 32,08 15,41 0,35 0,87 
RIE20 31,75 14,11 0,66 0,83 
RIE21 31,63 14,32 0,76 0,83 
RIE22 31,78 12,96 0,75 0,82 
RIE23 31,73 14,28 0,64 0,84 
RIE24 31,98 13,36 0,58 0,84 
RIE25 32,04 12,74 0,63 0,84 
RIE26 31,61 14,88 0,58 0,84 

      Nota: Em realce constam os indicadores eliminados. 

Com base na análise da correlação item-total corrigida e do valor do coeficiente alfa se 

eliminado esse item, verificou-se que, com excepção do item RIE9 (apresenta um alfa 

se item eliminado superior, neste caso 0,87), não existem indicadores problemáticos. 

Portanto, os restantes foram retidos. Isto parece indicar que todos os itens 

remanescentes contribuem para a medida da variável latente. 

Para analisar o comportamento dos itens das escalas relativas à satisfação no trabalho 

(ST), na sua dimensão de satisfação global (SAT), e ao comprometimento 

organizacional (CO), na sua dimensão de comprometimento organizacional atitudinal 

(COMP) recorre-se aos dados fornecidos no Quadro 5.18.  

Quadro 5.18:  
Análise do comportamento dos itens das escalas de satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional 

Dimensões/itens Média da escala 
se o item for 

eliminado 

Variância da escala se o 
item for eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida  

Alfa se o 
item for 

eliminado  
ST     

SAT1 7,94 1,1753 0,515 0,328 
SAT2 (R) 4,12 2,315 0,163 0,865 

SAT3 3,8 1,851 0,635 0,200 
COMP     

COMP4 22,96 20,417 0,414 0,855 
COMP5 23,47 17,311 0,672 0,820 

COMP6 (R)  23,00 19,863 0,397 0,860 
COMP7 23,21 17,433 0,783 0,805 
COMP8 23,41 18,414 0,569 0,836 

COMP9 (R) 23,24 16,422 0,739 0,809 
COMP10 23,27 17,635 0,719 0,814 

      Nota: Em realce constam os indicadores eliminados. 
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O item SAT2 apresenta um coeficiente item-total de 0,163, inferior ao mínimo 

recomendado. Isso significa que o item SAT2 (“Os funcionários desta CM pensam 

frequentemente em deixar o seu emprego”) é o que tem menor correlação com a escala 

total, ou seja, é o indicador com maior disparidade dos outros tomados em conjunto. Por 

outro lado, a partir dos valores de alfa se o item for eliminado, que mostra o impacto 

que teria a retirada de cada item sobre o desempenho da escala, verifica-se que se esse 

item fosse retirado a escala obteria um valor alfa de Cronbach (α) de 0,865. Logo, 

decidiu-se eliminar este item. 

A mesma análise pode ser efectuada para a escala do comprometimento organizacional, 

na qual o item COMP6 apresenta um valor de correlação item-total relativamente baixo 

(apesar de ser superior ao limite mínimo recomendado). Neste caso, também, uma 

melhoria do coeficiente alfa se verificaria se este item for eliminado, que passaria para 

0,860.  

Por ultimo, no Quadro 5.19, encontram-se expressos os valores para a variável latente 

desempenho organizacional (DO), a qual é composta por duas dimensões: desempenho 

organizacional financeiro (DOF) e desempenho organizacional não-financeiro (DONF). 

Quadro 5.19:  
Análise do comportamento dos itens da escala de desempenho organizacional 

Dimensões/itens Média da escala 
se o item for 

eliminado 

Variância da escala 
se o item for 

eliminado 

Correlação item-
total corrigida  

Alfa se o item 
for eliminado  

DOF     
DOF1 31,40 9,763 0,663 0,828 
DOF2 31,42 10,092 0,597 0,835 
DOF3 31,64 10,112 0,577 0,838 
DOF4 31,39 9,778 0,668 0,828 
DOF5 31,42 11,014 0,423 0,851 
DOF6 31,19 10,073 0,607 0,834 

DONF     
DONF7 31,45 10,540 0,535 0,842 
DONF8 31,59 10,158 0,524 0,844 
DONF9 31,47 10,542 0,573 0,838 

Como se pode ver, a correlação item-total variou entre 0,423 e 0,668, respeitando os 

valores recomendados e indicando que todos os itens contribuem para a medida da 

variável latente. Neste caso, também não se observaram melhorias no valor de alfa caso 

determinados itens fossem eliminados. Logo, todos foram retidos. 

Para além do estudo das propriedades das escalas de medidas agregadas e dos 

indicadores que as compõem, é fundamental que se proceda a outras análises, com o 
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objectivo de confirmar os resultados obtidos, depurar o modelo de eventuais itens 

desajustados e avaliar a fiabilidade e validade das variáveis latentes do modelo de 

medida. Para tal efeito, utiliza-se a Análise Factorial Confirmatória (AFC), a qual 

corresponde a uma técnica que fornece conclusões mais rigorosas sobre a aceitabilidade 

de uma escala de medida (Anderson e Gerbing, 1988). Esse é o objectivo da próxima 

sub-secção. 

Realça-se que, tanto no modelo de medida como no modelo estrutural, a avaliação da 

bondade de ajustamento (goodness-of-fit) se efectua, numa primeira fase, através do 

teste do qui-quadrado e respectivo coeficiente de significância: níveis de p-values 

esperados deverão ser maiores do que 0,05, indicando que as matrizes de dados 

observados e estimados não são estatisticamente distintas (Ullman, 2006). Contudo, 

face ao facto de este teste ser muito sensível a condições como a não normalidade dos 

dados, o número de parâmetros e o tamanho da amostra (Anderson e Gerbing, 1988; 

Hair et al., 1998), é recomendável complementar esta análise através de outros índices. 

Assim, foram utilizados os seguintes: Goodness of Fit Index [GFI]; Adjusted Goodness 

of Fit Index [AGFI]; Comparative Fit Index  [CFI]; Root Mean Square Error of 

Approximation [RMSEA]; e  Incremental Fit Index  [IFI]. 

5.4.2 ANÁLISE FACTORIAL CONFIRMATÓRIA DO MODELO DE MEDIDA   

A análise factorial confirmatória, um método de análise multivariada de segunda 

geração, tem vindo a ser, de forma crescente, mais utilizada para a validação de escalas 

que medem constructos específicos (Hair et al., 1998). Constitui uma das ferramentas 

de investigações mais divulgadas nas ciências sociais e comportamentais, e em algumas 

áreas do marketing.  

Para testar se as escalas de medida utilizadas para medir os principais conceitos teóricos 

(OMI, OME, CO e DO) atingiram níveis aceitáveis de fiabilidade e validade de 

constructo foram realizadas análises factoriais confirmatórias. Antes de serem 

apresentados os resultados destas análises, é importante referir alguns critérios 

assumidos no estabelecimento da avaliação do modelo de medida, nomeadamente no 

que respeita à fiabilidade, à validade e à unidimensionalidade. 

Para que uma escala de medida seja considerada válida é necessário que seja fiável. 

Vários métodos têm sido sugeridos para analisar a fiabilidade e consistência interna das 

escalas de medida. No presente estudo, para além do coeficiente alfa de Cronbach e da 
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correlação item-total foram calculadas outras medidas de fiabilidade, especificamente 

através do cálculo da fiabilidade composta (composite reliability) e da variância 

extraída média (average variance extracted - AVE).  

O coeficiente de fiabilidade composta é uma medida de consistência interna dos 

indicadores de uma variável latente, semelhante ao coeficiente alfa de Cronbach 

(Forner e Larcker, 1981), devendo ser maior ou igual a 0,60 (Bagozzi e Yi, 1988) ou, 

preferencialmente, a 0,7 (Hair et al., 1998). A proporção de variância comum explicada 

por uma variável comparada com a variância devida a erro aleatório de medida é dada 

pela medida de AVE. Esta medida reflecte o total da variância explicada nos 

indicadores pela variável latente. Quanto maior o valor da AVE maior a 

representatividade daquele indicador no constructo latente. Segundo Bagozzi e Yi 

(1988) deve ser maior ou igual a 0,50. Contudo, Hatcher (1988) adverte que este valor é 

conservador e que a fiabilidade pode ser aceitável mesmo se os valores da variância 

extraída média forem menores que 0,5. As seguintes fórmulas foram utilizadas, com 

base em Fornell e Larcker (1981):  

(∑ coeficientes estandardizados)2

(∑ coeficientes estandardizados)2 + ∑ variâncias-erro 

∑ (coeficientes estandardizados)2

Variância extraída média (ρve) = 

Fiabilidade compósita (ρc) = 

∑ (coeficientes estandardizados)2 + ∑ variâncias-erro  

Sendo a fiabilidade uma condição necessária mas insuficiente para medir a validade das 

escalas de medida, é fundamental que a validade de constructo seja suportada pela 

demonstração empírica da validade convergente e da validade discriminante: 

- A validade convergente reporta à homogeneidade dos conceitos, isto é, ao grau em 

que cada medida se correlaciona com as medidas do mesmo conceito. Na acepção 

de Anderson e Gerbing (1988), valores t significativos suportam a validade 

convergente dos itens da escala. Neste caso, a validade convergente é diagnosticada 

através do exame da significância estatística dos parâmetros estimados, a partir dos 

seus respectivos t-values (Garver e Mentzer, 1999), considerando-se a validade 

convergente aceitável pela presença de parâmetros estatisticamente significativos 

(p<0,05), ou seja, apresentando t-values maiores ou iguais a 1,96 (Garver e Mentzer, 

1999). 
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- A validade discriminante refere-se ao grau com que cada medida de um conceito 

não se correlaciona com as medidas de outros conceitos (revelando o grau de 

Por

pre nstructos 

 2000). A 

air et al., 1998). É uma 

ração e validação das 

iva à AFC das escalas de medida de orientação para o mercado 

 externo, comprometimento organizacional e 

heterogeneidade entre os diferentes indicadores). A validade discriminante pode ser 

aferida, de acordo com Anderson e Gerbing (1988), através de correlações baixas a 

moderadas entre medidas que são desenvolvidas para medir constructos 

relacionados mas conceptualmente diferentes. Segundo Fornell e Larcker (1981) 

evidências de validade discriminante são fornecidas se a variância explicada média 

dos itens de um constructo é superior à variância partilhada do constructo com 

outros (quadrado das correlações interconstructos entre dois constructos).  

 outro lado, a validade nomológica avalia se os constructos se relacionam da forma 

vista pela teoria (Netmeyer et al., 2003). Sendo as ligações entre co

consistentes com a investigação teórica e empírica suportada pela literatura existente, 

avalia-se a validade nomológica através do teste das hipóteses propostas a partir das 

teorias estudadas. Portanto, o teste do modelo estrutural constitui uma avaliação 

confirmatória da validade nomológica (Bentler, 1978 in Anderson, 1987).  

A AFC testa, também, a unidimensionalidade de uma escala inicialmente desenvolvida, 

regra geral, pela análise exploratória (Steenkamp e Baumgartner,

unidimensionalidade é uma característica recomendável em procedimentos de análise de 

escalas multi-itens e constructos latentes, podendo ser aferida a partir da análise 

factorial, exploratória e confirmatória (Netemeyer et al., 2003).  

A unidimensionalidade diz respeito ao grau com que as variáveis manifestas 

(indicadores) representam um e somente um conceito teórico (H

condição necessária para a validade das escalas (Bagozzi e Baumgartner, 1994), 

significando que não existe mais do que uma única variável latente para cada conjunto 

de itens que compõem a escala. Se todos os critérios de fiabilidade e validade forem 

respeitados, assegura-se que os constructos são unidimensionais.  

Levando em consideração o supra referido, de seguida, apresenta-se os resultados das 

análises factoriais confirmatórias, que vão permitir realizar a depu

escalas utilizadas.  

5.4.2.1 AFC das escalas de medida  

A informação relat

interno, orientação para o mercado
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desempenho organizacional pode ser visualizada nos quadros seguintes. É de realçar 

que, em cada quadro, se apresenta os dados relativos aos coeficientes estandardizados, 

ao valor t e ao R2, tanto para o modelo inicial como para o modelo final (ou seja, o 

modelo após a depuração de itens).  

O processo de depuração dos constructos presentes no modelo foi realizado a partir dos 

resultados obtidos pelas análises confirmatórias de primeiro nível realizadas aos itens 

metidos à AFC os 16 itens que medem o conceito de orientação para o 

reenley (2005a), sendo 

nto das AFC que foram corridas posteriormente, 

                                                

que medem cada uma das dimensões dos conceitos9. Neste estudo, os critérios de 

eliminação dos indicadores foram os seguintes: o coeficiente de determinação (R2) 

(inferior a 0,30); os valores próprios estandardizados (inferiores a 0,60); e, os resultados 

das análises factoriais confirmatórias realizadas entre o modelo inicial e o modelo final 

(através de um processo iterativo, não apresentadas aqui, que levou à eliminação de 

outros itens). Assim, o modelo foi sendo sucessivamente refinado até se encontrar uma 

solução aceitável do ponto de vista dos critérios recomendados (índices de ajustamento 

e dos critérios de fiabilidade e validade definidos) e da consistência teórica dos 

conceitos. 

 - AFC para a escala de orientação para o mercado interno 

Foram sub

mercado interno (OMI). A escala foi adaptada de Lings e G

composta por três dimensões: geração de informação interna (GII), com dez itens, 

disseminação de informação interna (DII), com três itens e resposta à informação 

interna (RII), com três itens (Quadro 5.20)10. Relembra-se que na análise preliminar da 

fiabilidade, efectuada no ponto 5.4.1, todos os itens foram retidos por respeitarem os 

critérios mínimos recomendados. Contudo, nesta fase, e a partir das informações 

constantes no Quadro 5.20 relativas ao modelo inicial, foi necessário proceder à sua 

purificação, retirando eventuais variáveis que pudessem estar desajustadas 

relativamente ao modelo a estimar.  

Com base nos resultados da solução estandardizada dos parâmetros e do R2, bem como 

nos valores dos índices de ajustame

 
9  A purificação do modelo de eventuais variáveis que pudessem não cumprir os critérios estabelecidos foi 

realizada, num primeiro momento (análise preliminar da fiabilidade das escalas), através da correlação 
item-to-total e dos coeficientes alfa de Cronbach (ver sub-secção 5.4.1).  

10  Os itens da dimensão GII foram representados pelas siglas V1 a V10; na dimensão DII pelas siglas 
V11 a V13 e na dimensão RII pelas siglas V14 a V16. Conforme sugerido por Byrne (1994), as 
variâncias das dimensões foram fixadas em 1 para permitir que o modelo pudesse ser estimado. 
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foram eliminados alguns indicadores da dimensão “geração de informação interna”, 

nomeadamente: GII3, GII6, GII7 e GII9. Nas restantes dimensões/factores deste 

constructo foram retidos todos os indicadores (disseminação de informação interna e 

resposta à informação interna)11. 

Quadro 5.20:  
Resultados da AFC para a escala de orientação para o mercado interno  

 Modelo Inicial Modelo Final  Fiabilidade 
(após depuração) 

Dimensões/itens Weights 
(λ) 

Valor 
t 

R2 Weights 
(λ) 

Valor t R2 Alfa (FC)  
AVE 

Geração de informação      
0,47 interna (GII) 

 0,83 (0,83) 

V1 = GII1 0,51 0,71 - 0,80 - 0,63 
V2 = GII2 0,78 8,00 0,61 0,87 10,0* 0,76 
V3 = GII3 0,58 6,12 0,35    
V4 = GII4 0,69 7,05 7,58* 0,47 0,68 0,46 
V5 = GII5 0,64 6,58 0,41 0,56 6,09* 0,31 
V6 = GII6 0,64 6,61 0,41    
V7 = GII7 0,54 5,56 0,29    
V8 = GII8 0,62 6,38 0,38 0,61 6,70* 0,37 
V9 = GII9 0,65 6,74 0,43    

V10 = GII10 0,54 5,10* 0,30 0,67 6,92 0,45 

 

Dissem da 
inform DII) 

  0,77 (0,77) 
0,54 

inação 
ação interna (

    

V11 = DII11 0,75 - 0,57 0,75 - 0,56 
V12 = DII12 0,85 7,71 0,73 0,85 7,40* 0,73 
V13 = DII13 0,59 5,88 0,34 0,59 5,90* 0,35 

 

Respo ação 
intern

0,77 (0,77) 
0,53 

sta à inform
a (RII) 

      

V14 = RII14 0,73 - 0,54 0,73 - 0,54 
V15 = RII15 0,75 6,77 0,56 0,74 6,74* 0,55 
V16 = RII16 0,73 6,67 0,53 0,73 6,72* 0,54 

 

Valores para od al: *  
χ2 =  < 0,01; Go  of Fi  [ ,89 ed  o dex [AGFI] = 

0,8 it Index  [C 92; R pp n  = 0,086; 
emen In  =

 o m elo fin p<0,05
92,954; g.l.= 50; p
3; Comparative F

odness
FI] = 0,

t Index
oot Mean Square Er

GFI] =0 ; Adjust
ror of A

Goodness
roximatio

f Fit In
 [RMSEA]

Incr tal Fit dex  [IFI]  0,92; 
  Nota: Valores exibidos com o hífe  em 1 

Apó res 

stamento expressos na 

                                                

n referem-se aos parâmetros fixados

s terem sido eliminados os indicadores referidos, foram obtidos os valo

constantes na parte direita do Quadro 5.20 e os valores de aju

última linha. Como se pode ver nos resultados do modelo final, o item com maior poder 

de representação da dimensão “geração de informação interna” foi o GII2 (“Tentamos 

identificar, de forma regular, o que os funcionários desta CM pensam sobre as funções que 

 
11  É de referir que na dimensão “disseminação da informação interna”, o indicador V13 respeita o critério 

do coeficiente de determinação; contudo, relativamente ao critério dos valores estandardizados 
encontra-se ligeiramente abaixo do valor recomendado (λ = 0,59<0.60). Foi decidido manter este 
item. No que respeita à dimensão de “geração de informação interna”, dois dos itens (GII6 e GII9) 
respeitam os critérios referidos, tendo sido, no entanto, eliminados. Por razões teóricas e tendo em 
conta os resultados de AFC posteriores, foi tomada a decisão de eliminar estes indicadores. 
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desempenham”), para a dimensão de “disseminação de informação interna” o item DII12 

(“Informamos regularmente os funcionários sobre as questões que afectam o seu ambiente de 

trabalho”) é o que mais contribui, enquanto que o mais representativo da dimensão 

“resposta à informação interna” é o item RII15 (“Quando descobrimos que os funcionários 

gostariam que alterássemos as suas condições de trabalho, os departamentos/divisões/secções 

envolvidos efectuam esforços concertados nesse sentido”). 

Em termos de consistência interna e fiabilidade, os resultados do modelo final 

apresentam níveis que podem ser considerados razoáveis: especificamente, o coeficiente 

icativos (Hair et al., 1998). Para os itens 

das medidas de ajustamento estimadas pela AFC para cada constructo 

alfa de Cronbach e o coeficiente de fiabilidade composta para as dimensões GII, DII e 

RII, excedem os limites mínimos recomendados (α ≥ 0.70 e ρ ≥ 0.70). No que respeita à 

AVE, verifica-se que, com excepção da dimensão GII (que apresenta um valor bem 

próximo do nível mínimo requerido de 0,5), as restantes dimensões respeitam o limite 

estabelecido pela literatura (Hair et al., 1998).  

Um passo inicial para avaliar a validade convergente do modelo de medida baseia-se na 

observação de estimativas de coeficientes signif

das dimensões da OMI, os coeficientes estandardizados situam-se entre 0,54 e 0,87, 

sendo que o coeficiente mais baixo obtido é o que liga a dimensão de “geração de 

informação interna” ao item GII10. Considerando que cada um dos coeficientes 

estimados (relativos aos indicadores relacionados à variável latente) são estatisticamente 

significativos, para p<0,05 (ou seja, apresentam t-values maiores ou iguais a 1,96), pode 

dizer-se que se assegurou a validade convergente dos indicadores relativamente aos 

constructos. 

Em complemento a esta análise, a verificação da validade convergente foi efectuada 

pelo exame 

individual. A consideração, neste caso, foi a de que ajustamentos satisfatórios reforçam 

a validade convergente dos constructos analisados (Bagozzi et al., 1991). Conforme 

exposto na última linha do Quadro 5.20, a configuração de ajustamento do modelo final 

para a variável latente OMI apresentou resultados satisfatórios. Os índices de qualidade 

do ajustamento, o qui-quadrado e os graus de liberdade para o modelo dimensional 

encontrado, mostram um ajustamento da estrutura dimensional razoável. Embora o 

valor do qui-quadrado implique que se rejeite a hipótese nula de igualdade entre a 

matriz de covariância dos dados observados e a matriz estimada -  χ2 (g.l. = 50, N = 

118) = 92,954, p<0,01 - os outros índices de qualidade do ajustamento revelam valores 
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consistentes com os limites estabelecidos na literatura: Goodness of Fit Index (GFI) 

=0,89; Comparative Fit Índex (CFI) = 0.92; Incremental Fit Índex (IFI) = 0,92; Root 

Mean Square Error of Approximation [RMSEA] =0.08612.  

Face aos resultados obtidos, considera-se que existem evidências da fiabilidade e 

validade das sub-escalas de medida da variável laten e ot rientação para o mercado 

ens que medem o conceito de orientação para o mercado externo foram 

tram-se distribuídos por 

itério adoptado na eliminação dos itens baseou-se no 

s dos munícipes (R)”), DIE15 (“Nesta CM, as informações sobre os 

                                                

interno. 

- AFC para a escala de orientação para o mercado externo 

Os 26 it

submetidos à análise factorial confirmatória. Estes itens encon

três dimensões correspondentes à geração de informação externa (GIE), à disseminação 

de informação externa (DIE) e à resposta à informação externa (RIE), como se pode 

visualizar no Quadro 5.2113. 

A partir dos resultados obtidos com a primeira AFC efectuada, foi necessário realizar a 

purificação do modelo inicial. O cr

critério dos valores próprios estandardizados (λ<0.60) e R2 <0.30. Foram tidos em 

consideração, também, os valores dos índices de ajustamento de AFC posteriores. 

Tendo em conta este processo, passo a passo, e procurando uma melhor consistência do 

modelo a ser testado, foram retidos 11 itens das dimensões/sub-escalas de orientação 

para o mercado externo14.  

No modelo final, constata-se que os indicadores GIE14 (“Esta CM é lenta na detecção de 

mudanças nas necessidade

munícipes são comunicadas a todos os departamentos/divisões/secções”) e RIE22 (“Nesta CM, 

na comunicação com os munícipes, não se utiliza uma linguagem simples e clara (R)”) 

apresentam maior poder de representação das dimensões de geração, disseminação e 

resposta à informação externa, respectivamente. 

 
12  Este índice apresentou um valor ligeiramente acima do limite considerado (<0,08), o que demonstra 

um nível de resíduos entre a matriz de covariâncias estimada e a observada um pouco acima do 
esperado. 

13  Os itens da dimensão GIE foram representados pelas siglas V1 a V14; na dimensão DIE pelas siglas 
V15 a V18 e na dimensão RIE pelas siglas V19 a V26. Conforme sugerido por Byrne (1994), as 
variâncias das dimensões foram fixadas em 1 para permitir que o modelo pudesse ser estimado.  

14  No que respeita à dimensão “geração de informação externa”, três dos itens eliminados (GIE9, GIE10 
e GIE12) apresentam valores superiores aos critérios de eliminação, tendo sido, no entanto, 
eliminados. Por razões teóricas e tendo em conta os resultados de AFC posteriores, foi tomada a 
decisão de eliminar estes indicadores. 
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Quadro 5.21: 
Resultados da AFC para a escala de orientação para o mercado externo  

 Modelo Inicial Modelo Final (após depuração) 
Dimensões/itens Weights 

(λ) 
Valor 

t 
R2 Weights 

(λ) 
Valor t R2 Fiabilidade 

Alfa/FC/AVE 
Geração de informação 
externa (GIE) 

      0,83 (0,85) 
0,67 

V1 = GIE1 0,50 - 0,25     
V2 = GIE1 0,57 4,62 0,33     
V3 = GIE3 0,37 3,43 0,14     
V4 = GIE4 0,54 4,46 0,29     
V5 = GIE5 0,40 3,59 0,16     
V6 = GIE6 0,37 3,40 0,14     
V7 = GIE7 0,38 3,47 0,14     
V8 = GIE8 0,62 4,82 0,38 0,50 - 0,25  
V9 = GIE9 0,67 5,04 0,45     

V10 = GIE10 0,65 4,96 0,42     
V11 = GIE11 0,41 3,67 0,17     
V12 = GIE12 0,61 4,80 0,38     
V13 = GIE13 0,77 5,40 0,60 0,92 6,02* 0,85  
V14 = GIE14 0,76 5,35 0,57 0,97 5,95* 0,95  

Disseminação da 
informação externa (DIE) 

      0,65 (0,63) 
0,37 

V15 = DIE15 0,71 - 0,51 0,67 - 0,44  
V16 = DIE16 0,63 5,29 0,40 0,62 4,12* 0,39  
V17 = DIE17 0,55 4,78 0,30 0,52 3,80* 0,26  
V18 = DIE18 0,51 4,53 0,26     

Resposta à informação 
externa (RIE) 

      0,87 (0,88) 
0,61 

V19 = RIE19 0,36 - 0,13     
V20 = RIE20 0,79 3,82 0,62 0,79 - 0,62  
V21 = RIE21 0,85 3,87 0,72 0,89 9,88* 0,79  
V22 = RIE22 0,87 3,89 0,75 0,93 10,42* 0,86  
V23 = RIE23 0,72 3,74 0,52 0,71 8,51* 0,50  
V24 = RIE24 0,58 3,50 0,33     
V25 = RIE25 0,59 3,53 0,35     
V26 = RIE26 0,62 3,58 0,38 0,54 6,27* 0,30  

Valores para o modelo final:  
χ2 = 51,664; g.l.= 37; p = 0,552;  (GFI) =0,89;  (AGFI) = 0,92;  (CFI) = 0,97; (RMSEA) = 0,058;  (IFI) = 0,97; *p<0,05 

     Nota: Valores exibidos com o hífen referem-se aos parâmetros fixados em 1 

Os resultados do modelo final revelam níveis razoáveis de fiabilidade interna (α ≥ 0.70), 

de fiabilidade composta (ρ ≥ 0.70) e de variância extraída média (AVE ≥ 0.50) (Fornell 

e Larker, 1981). A única excepção prende-se com a dimensão disseminação da 

informação externa, a qual apresenta um valor de alfa de Cronbach, fiabilidade 

composta e AVE ligeiramente inferior aos níveis recomendados. Contudo, segundo 

Loewenthal (2001), índices de fiabilidade de 0,6 são aceitáveis para sub-escalas com 

quatro itens, como é o caso. Os valores encontrados para esta dimensão são consistentes 

com os resultados obtidos pelo estudo desenvolvido por Cervera (1998). Logo, face à 

importância desta dimensão na escala foi decidido mantê-la. 
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No que respeita à validade, os resu delo final asseguram uma validade 

convergente razoável dos t-values 

sã ados, ou t os ens n ef ente is 

significativos no seu constructo (t>1,96; p<0,05). Por outro lado, a solução final do 

co presento ices d aj ento bastante razoáveis. O qui-quadrado 

e os g berdade  o e mensional encontrado, indicam que o 

ajustam rutura d ion a l, tra zido nu  valor do qui-quadrado 

que nã ipótese ou s  lo é s portado elos da os (χ2 = 51,664, 

com 37 graus de liberdade, p = 0,552), e nos valores dos restantes índices muito 

próxim res reco ados I 9; AG I = 0,9 ; CFI = ,97; RM EA = 

0,058 Portant resu s  a evidência de fiabilidade e validade 

das sub-escalas de medida riáv e ientaç o para o ercado externo. 

- AFC para a escala de comprometimento organi

No que respeita à variável latente com eti  org izac (CO), foram 

subm se fact con t s n ndi s ompõe

in E sca i nvolv a por worski e K 3) 

pretendendo aferir a com prom timento organizacional. 

Nenh deste constructo e do álise relim de fiabilidade 

realiz  5.4.1 cap . ua .22 am resulta os da 

estim inal da  a es n to.  

a 22: 
s da AF a ime a onal 

ltados do mo

itens relativamente a cada dimensão/sub-escala: os 

o todos elev  seja, odos  it  aprese tam co ici s factoria

nstructo OME a u índ e ustam

raus de li  para mod lo di

ento da est imens al é r zoáve du m

o rejeita a h nula, eja, o mode u  p d

os dos valo mend  (GF  = 0,8 F 2  0 S

; IFI = 0,97). o, os ltado  atestam

da va el lat nte or ã  m

zacional 

prom mento an ional  

etidos à análi orial firma ória o ove i cadore que c m este 

strumento de medida. st  ea la fo  de es id Ja  ohli (199

ponente atitudinal do com e

um dos itens  foi limina  na an  p inar 

ada no ponto deste ítulo  No Q dro 5 , const  os d

ação inicial e f  AFC te co struc

Qu dro 5.
Resultado C par  a a mp escal  de co romet nto org nizaci

 Modelo Inicial Modelo Final (após depuração) 
Dimensões/itens Weights 

(λ) 
Valor 

t 
R2 Weights 

(λ) 
Valor t R2 Fiabilidade 

Alfa/FC/AVE 
COMP       0,87 (0,86) 0,58 

V1 = COMP4 0,45 - 0,20     
V2 = COMP5 0,78 4,83 0,61 0,78 - 0,62  
V3 = COMP6 0,50 2,00 0,22     
V4 = COMP7 0,90 5,04 0,82 0,90 10,47* 0,82  
V5 = COMP8 0,64 4,47 0,41 0,65 7,27* 0,42  
V6 = COMP9 0,69 4,61 0,48 0,69 7,76* 0,48  

V7 = COMP10 0,78 4,83 0,61 0,77 8,87* 0,59  
Valores para o modelo final: *p<0,05 

χ2 = 23,72; g.l.= 5; p = 0,0002; (GFI) =0,92;  (AGFI) = 0,78;  (CFI) = 0,93; (RMSEA) = 0,17;  (IFI) = 0,93 
               Nota: Valores exibidos com o hífen referem-se aos parâmetros fixados em 1 

Os resultados obtidos para o modelo inicial implicaram a eliminação dos itens COMP4 

e COMP6 por apresentarem valores que não respeitam os níveis mínimos recomendados 

pela literatura (valores próprios estandardizados λ<0.60 e R2 <0.30). 
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Como se pode ver nos resultados do modelo final, os itens com maior poder de 

representação, com base no coeficiente de determinação, foram o COMP7 (“Em geral, os 

funcionários orgulham-se de trabalhar nesta CM”) e o COMP5 (“Os funcionários estão 

dispostos a efectuar esforços suplementares se isso contribuir para os bons resultados desta 

CM”). 

A AFC permitiu concluir que cinco dos sete itens considerados neste instrumento de 

medida revelaram ser fiáveis. Os cálculos de fiabilidade compósita e variância extraída 

média para o constructo comprometimento organizacional registaram, respectivamente, 

os índices de 0,86 e 0,58. Portanto, constata-se os níveis razoáveis de fiabilidade interna 

(α ≥ 0.70), de fiabilidade composta (ρ ≥ 0.70) e de variância extraída média (AVE ≥ 

0.50) (Fornell e Larker, 1981).  

A validade convergente dos itens relativamente aos conceitos é evidenciada nos 

resultados do modelo final (parte direita do Quadro 5.22). Assim, verifica-se que todos 

mbém considerados, uma vez que 

estes não são tão sensíveis a questões relacionadas com a dimensão da amostra, tendo 

apresenta  AGFI = 

0,78; CFI = 0,93; RMSEA = 0,17; IFI = 0,93). 

- AFC para a escala de desempenho organizac nal 

No quadro 5.23 encontram-se os l  da lise fa orial atória aos nove 

itens que medem o c ito de e ho niz l (D Os itens retratam 

com nancei  não fi e o d pen

Foi ios 

sim, do modelo 

os itens apresentam coeficientes significativos no seu constructo (ou seja, apresentam 

um t-value > 1,96; p < 0,05). Os índices de qualidade do ajustamento, o qui-quadrado e 

os graus de liberdade para o modelo dimensional encontrado, indicam que o 

ajustamento da estrutura dimensional é razoável. Verifica-se, pelo teste do qui-quadrado 

que se rejeita a hipótese nula de igualdade entre a matriz de covariância dos dados 

observados e a matriz estimada (χ2 = 23,72; g.l.= 5; p = 0,0002); contudo, os outros 

parâmetros de qualidade do ajustamento foram ta

do valores dentro dos limites estabelecidos na literatura (GFI =0,92;

io

 resu tados  aná ct confirm

once  des mpen  orga aciona O). 

ponentes fi ras e nanc iras d esem ho. 

efectuado o refinamento da escala, tendo em conta o critério dos valores própr

estandardizados (λ<0.60) e do coeficiente de determinação R2 <0.30. As

inicial foram eliminados dois itens (DOF5 e DOF6), mantendo-se os restantes. A AFC 

permitiu concluir que sete dos nove itens considerados no questionário revelaram ser 

fiáveis.     
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Quadro 5.23: 
Resultados da AFC para a escala de desempenho organizacional 

 Modelo Inicial Modelo Final (após depuração) 
Dimensões/itens Weights 

(λ) 
Valor 

t 
R2 Weights 

(λ) 
Valor t R2 Fiabilidade 

Alfa/FC/AVE 
DOF       0,82 (0,8) 0,5 

V1 = DOF1 0,76 - 0,57 0,76 - 0,58  
V2 = DOF2 0,83 9,35 0,69 0,80 7,42* 0,64  
V3 = DOF3 0,64 7,14 0,41 0,60 5,93* 0,36  
V4 = DOF4 0,72 4,58 0,52 0,67 6,89* 0,46  
V5 = DOF5 0,50 3,90 0,25     
V6 = DOF6 0,49 3,81 0,24     

DONF       0,74 (0,73) 0,47 
V7 = DONF7 0,70 4,56 0,50 0,68 4,20* 0,47  
V8 = DONF8 0,71 4,57 0,50 0,72 4,26* 0,51  
V9 = DONF9 0,69 4,54 0,48 0,68 6,89* 0,46  

Valores para o modelo final:  *p<0,05 
χ2 = 13,36; g.l.= 4; p = 0,0096; (GFI) =0,97; (AGFI) = 0,80; (CFI) = 0,96; (RMSEA) = 0,141;  (IFI) = 0,97;  

                     Nota: Valores exibidos com o hífen referem-se aos parâmetros fixados em 1 

observadas) da variável latente situam-se 

odelo final evidenciam validade 

convergente dos itens relativamente aos conceitos, isto é, todos os itens apresentam 

s graus de liberdade para o 

modelo dimensional encontrado, indicam que o ajustamento da estrutura dimensional é 

O Quadro 5.23 apresenta, também, os valores do alfa de Cronbach, da fiabilidade 

compósita e da variância extraída. O grau de consistência interna dos indicadores e das 

variáveis latentes pode ser feito tendo em conta os seguintes critérios: se a fiabilidade 

dos indicadores individuais (α) é superior a 0,7, se a fiabilidade compósita das variáveis 

(ρ) é superior ao nível aceitável de 0,7 e se a variância extraída das variáveis latentes é 

superior ao nível aceitável de 0,5. Como se constata, com excepção do valor de AVE 

para a dimensão DONF, todos os restantes critérios foram cumpridos. Apesar de o valor 

de AVE para esta dimensão estar abaixo do nível recomendado, foi considerada para 

análises futuras devido aos seus valores de alfa de Cronbach e de fiabilidade compósita. 

Testou-se a validação convergente entre as dimensões subjacentes ao conceito de 

desempenho organizacional. Os coeficientes estandardizados, que determinam a 

importância relativa dos indicadores (variáveis 

entre 0,67 e 0,8. Como se pode ver, os resultados do m

cargas factoriais significativas no seu constructo (t > 1,96; p < 0,05). 

Os índices de qualidade do ajustamento, o qui-quadrado e o

razoável. Apesar de o valor do qui-quadrado (χ2 = 13,36; g.l.= 4; p = 0,0096) mostrar 

que se rejeita a hipótese nula da igualdade das matrizes, de uma forma geral, os 

restantes índices apresentam valores dentro dos limites recomendados (GFI =0,97; 

AGFI = 0,80; CFI = 0,96; RMSEA = 0,121; IFI = 0,97). Pode, então, considerar-se que 
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a escala proposta para o desempenho l é fiável e válida para representar a 

realidade em estudo. 

- S ra

Pa  laten (ST), operacionalizada atrav

satisfação global de Hackman dh 1975 m três itens (SAT1, SAT2 e SAT3), 

con rific  análise pre ar d ilidade (Quadro 5.18), um os itens 

foi retirado da análise por não respeitar os níveis recomendados. Nesse sentido, a escala 

de bal u a s m  ape or do s15

Apesar de se dever evitar constructos  menos de três ad Hair et a ., 1998), 

real ou 

mais indicadores. Contudo, face a este número de itens não é possível calcular os 

Por último, relativamente a este conceito é necessário fazer referência ao procedimento 

 organizaciona

atisfação no t ba o lh

ra a variável te satisfação no trabalho és da escala de 

 e Ol am ( ), co

forme se ve ou na limin a fiab  d

satisfação glo  passo er co posta nas p is iten .  

 com  indic ores ( l

ça-se que todos os outros constructos respeitam este critério, apresentando três 

valores de fiabilidade composta, variância extraída média e os índices de ajustamento. 

Apesar de não ser possível avaliar a fiabilidade e validade do constructo através da 

AFC, esta variável latente foi considerada válida tendo em conta os procedimentos de 

validade de conteúdo efectuados aquando da sua avaliação por especialistas e pela 

realização do pré-teste, bem como pelo facto de esta escala ter sido adaptada do estudo 

de Hackman e Oldham (1975), tendo demonstrado, nesse estudo, validade de constructo 

e validade nomológica. Por outro lado, em análises de fiabilidade constatou-se um alfa 

de Cronbach de 0,86, bem acima dos limites recomendados (Hair et al., 1998).  

utilizado para a sua inclusão no modelo estrutural, dado que se optou por uma 

abordagem baseada num indicador por constructo com erro de medida corrigida. O erro 

de medida foi calculado com base no seguinte procedimento (Hair et al., 2006): εi = Var 

* (1- α).  

                                                 
15  A bibliografia sobre MEE é unânime em afirmar que o desejável é utilizar quatro ou mais indicadores. 

Três ainda são uma quantidade satisfatória, um par é um número problemático e um único indicador 
só deve ser utilizado em situações especiais (Kline, 2005). Apesar de ser possível medir um 
constructo com apenas dois indicadores, Kline (2005) lembra que modelos que incluem essa 
quantidade de variáveis têm um risco maior de apresentarem problemas de identificação ou não 
convergência das estimativas iterativas (em ambos os casos o programa estatístico não é capaz de 
apresentar índices de ajustamento ou demais estatísticas ou os resultados apresentados não são 
válidos). 
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Resta agora efectuar uma análise da validade discriminante dos constructos do modelo 

de mensuração, a qual vai permitir aferir o grau com que cada medida de um conceito 

 medidas de outros conceitos. 

pal.   

não se correlaciona com as

 Validade Discriminante do Modelo de Medida 

A avaliação conjunta de todas as variáveis possibilita a observação da validade 

discriminante dos constructos envolvidos no estudo. No Quadro 5.24 pode visualizar-se 

a análise comparativa dos coeficientes de correlação inter-constructos e da raiz 

quadrada da AVE, cujos valores são apresentados na diagonal princi

Quadro 5.24: 
Medidas descritivas e correlações entre as dimensões em análise e a raiz quadrada da AVE 

Concei-
tos 

Nº de 
Itens 

Média 
 

D.P R2 GIE 
 

DIE
 

RIE
 

GII 
 

DII 
 

RII 
 

COMP 
 

DOF 
 

DONF 
 

SAT 

 GIE  3 4.11 .932 .425 (.82)          

 DIE 3 3.74 .831 .468 .21* (.61)        

 RIE 5 4.75 .558 .329 .43** .27** (.78)       

 GII  6 3.81 .816 .872 .23* .45** .21* (.67)      

 

 

 

 DII 3 3.66 1.04 .376 .25** .25** .17 .44** (.73)     

 RII  3 3.77 .831 .458 .22* .27** .18* .45** .34** (.72)    

 COMP 5 3.78 .859 .753 .13 .38** .23** .31** .18* .25** (.76)   

 

 

 

 DOF 4 3.95 .520 .462 .24** .02 .19* .17 .031 .11 .14 (.71)   

 DONF 3 4.00 .471 .497 .19* .21* .19* .33** .17 .19* .16 .45** (.69)  

 SAT 2 4.03 .816 .668 .19* .30** .26** .22* -.02 .18* .47** .16 .24**    (-) 
Notas: Os elementos da diagonal (entre parêntesis) dizem respeito à raiz quadrada da AVE. Os elementos fora da 

  

a 0,95. Considerando este critério é possível observar que 

todos as variáveis obedecem a este limite. Por outro lado, de acordo com Fornell e 

Larcker (1981), a AVE pode ser utilizada para avaliar a validade discriminante. Assim, 

os elementos na diagonal principal (raiz quadrada da AVE) para cada constructo 

deverão ser superiores aos coeficientes de correlação entre diferentes constructos (aos 

ele

al.

ass

Em

arver e Mentzer, 1999) para a avaliação da validação dos constructos, os resultados 

diagonal correspondem às correlações entre os constructos; (*) p ≤ 0.05 (2-tailed); (**) p ≤ 0.01 (2-tailed);    
(-):Valores não calculados, pois o constructo foi restrito a dois indicadores. 

 

Para aferir a validade discriminante, foram analisadas as correlações entre todas as 

variáveis latentes de primeira ordem. Segundo Hair et al. (2006), a correlação entre as 

variáveis deve ser inferior 

mentos que não estão na diagonal, nas linhas e colunas correspondentes) (Barclay et 

, 1995). A totalidade das variáveis latentes satisfez esta condição, pelo que se 

egura a validade discriminante. 

 síntese, a partir dos critérios definidos por diversos autores (Hair et al., 1998; 

G
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obtidos nas análises factoriais confirmatórias efectuadas às variáveis latentes do modelo 

mostram que, de forma geral, foram respeitados os níveis recomendados na literatura: 

- O modelo de medida ajustar-se razoavelmente bem aos dados 

entaram índices de ajustamento 

 observados e 

a matriz de valores estimados) não serem iguais. Contudo, como se sabe, existem alguns 

prob ne, 

 id o ra ri qu a ,

adame e o gu s I FI C I; RMSEA e IFI. Relativam

es, de rm a o s r s níveis c endados, com excepção dos 

es de M  d c  

ente superiores. É de  pequenas amostras o valor 

 medid ten se ior (Hu e Bentler, 1999 l , 6). 

magnitud ig ância e e n

am 

atórias ad   t i iv  ; ,0

- A fiabilidade e AVE 

te ao significado desses itens). 

De uma forma geral, todos os sub-modelos (AFC) apres

satisfatórios. No que respeita aos valores do qui-quadrado, foram obtidos, em alguns 

sub-modelos16, valores estatísticos significativos, ou seja, o p-value associado ao teste 

apresentou valores inferiores a 0,05. De acordo com Hair et al. (1998), quanto mais 

pequeno for o p-value, maior é a probabilidade de as matrizes (de valores

lemas no apoio exclusivo desta estatística de qualidade de ajustamento (Kli

2005); logo outros índices foram cons erad s pa  afe r a alid de de ajustamento  

nome nt s se inte : GF ; AG ; F ente a estes 

índic fo a ger l, tod s re peita am o  re om

valor  R SEA que, em ois onceitos (CO e DONF) apresentou valores

ligeiram referir, contudo, que no caso de

desta a de a r ma in U lman  200

- A e e s nific statística dos co ficie tes 

A magnitude e significância dos coeficientes estandardizados de todas as AFC for

satisf , d o que todas foram esta isticamente sign ficat as (t > 1,96  p<0 5) e de 

boa magnitude (λ >0,5), comprovando a validade convergente. 

Em relação à fiabilidade dos constructos, o alfa de Cronbach variou entre 0,65 e 0,87, e 

a fiabilidade compósita variou entre 0,63 e 0,88. Com excepção da variável latente de 

primeira ordem DIE, todas as restantes variáveis apresentaram valores acima do valor 

de 0,7 recomendado na literatura. No que respeita à AVE, verificou-se que três 

variáveis latentes de primeira ordem/dimensões (GII; DIE e DONF) não respeitaram os 

parâmetros recomendados (AVE ≥ 0.50), ficando, contudo, bem próximo deste valor. 

Os valores dos coeficientes estandardizados constituem a base de cálculo da AVE, logo 

os valores da AVE para essas dimensões poderão estar relacionados com baixos 

coeficientes em alguns itens específicos (o que poderá resultar da não compreensão, por 

parte dos respondentes, relativamen
                                                 
16  De certa forma pode dizer-se que este facto é aceitável em amostras pequenas, considerando-se que os 

valores do qui-quadrado/graus de liberdade (χ2/g.l.) ficaram dentro dos níveis recomendados (<5). 
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- As inter-correlações entre os constructos produzirem evidência de validade 

discriminante 

A v dos valores da AVE 

ade e validade 

das valiar o modelo estrutural, 

rdia (que permite avaliar 

a s ento multivariado) é de 5.39 sendo indicativo de que não 

tas são representadas 

por rectângulos. O modelo envolve ainda os erros nas equações e os termos de erro de 

m

alidade discriminante dos constructos foi determinada a partir 

(Fornell e Larcker, 1981), tal como se pode observar no quadro 5.24. 

Tendo em conta os argumentos referidos, pode dizer-se que, no geral, o exame das 

propriedades psicométricas das escalas em estudo revelaram unidimensionalidade, 

consistência conceptual e validade de constructo. Na próxima secção, procede-se à 

estimação e avaliação do modelo estrutural, procurando-se demonstrar que o modelo 

estrutural suporta o modelo teórico proposto. Por outro lado, procede-se ao teste das 

hipóteses propostas, considerando que se as relações entre os constructos do modelo 

demonstram um comportamento conforme previsto na teoria, pode aferir-se a sua 

validade nomológica (Churchill, 1999). 

5.5 AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL 

O modelo estrutural (structural model) especifica as relações entre as variáveis latentes 

ou factores (Byrne, 2001). Depois de realizada a verificação da fiabilid

 escalas utilizadas para medir os constructos, é altura de a

ou seja, examinar as relações entre as variáveis latentes e testar as hipóteses postuladas 

no capítulo terceiro. A escolha do método de estimação deve ser feita em função da 

distribuição dos dados. No caso específico, o coeficiente de Ma

ignificância do achatam

existem problemas graves de violação da normalidade multivariada, pelo que se optou 

por recorrer ao método da máxima verosimilhança. Depois de se representar o modelo 

teórico, efectua-se a estimação e avaliação do ajustamento do modelo estrutural e o teste 

das hipóteses propostas. 

5.5.1 REPRESENTAÇÃO DO MODELO TEÓRICO    

A Figura 5.6 evidencia o modelo global, que agrega o modelo de medida (com os 

constructos e seus indicadores) e o modelo estrutural (diagrama de caminhos com as 

relações propostas). As variáveis latentes (de primeira e segunda ordem) são 

representadas por figuras ovais e as variáveis observadas/manifes

edida das variáveis observadas.  
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Figura 5.6: Modelo integrado 

Legenda:  
As variáveis latentes e respectivas dimensões estão representadas pelas seguintes siglas: - OMI (Orientação para o mercado interno): 

gunda ordem. Neste processo, foram seguidas as 

geração de informação interna (GII), disseminação de informação interna (DII) e resposta à informação interna (RII); - OME 
(Orientação para o mercado externo): geração de informação externa (GIE), disseminação de informação externa (DIE) e resposta à 
informação externa (RIE); - ST (Satisfação no trabalho: satisfação global (SAT); CO (Comprometimento organizacional): 
comprometimento organizacional atitudinal (COMP); e DO (desempenho organizacional): desempenho organizacional financeiro 
(DOF) e desempenho organizacional não financeiro (DONF). Cada uma das dimensões é medida a partir de uma série de 
indicadores, numerados pela sigla V seguida do número a que corresponde ao respectivo indicador. 

Atendendo à reduzida dimensão da amostra e à relativa complexidade do modelo em 

análise, a estimação do modelo estrutural obrigou a uma simplificação do modelo tendo 

sido calculadas dimensões de se
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orientações quanto ao proc  modelo de medida. Este 

processo também dá pelo nome de parcelização, ou seja, trata-se de calcular uma média 

de várias variáveis observadas que se supõe serem psicometricamente homogéneas ou 

unidimensionais (Bandalos e Finney, 2001).  

Esta simplificação é obtida através da substituição da variável no modelo por uma 

variável observada/manifesta gerada a partir do cômputo da soma ou da média dos 

indicadores formadores da variável latente original. Variáveis latentes de primeira 

ordem são aquelas que são directamente relacionadas às suas variáveis 

manifestas/indicadores, enquanto que constructos de segunda ordem são variáveis não 

observáveis cujas dimensões são, na verdade, outras variáveis latentes (Hair et al., 

1998; Bagozzi e Edwards, 1998). 

Neste caso, a variável latente OMI (F1) passa a ser constituída pelas variáveis 

observadas GII (V1), DII (V2) e RII (V3). A variável latente OME (F2) vai ser 

composta pelas variáveis observáveis GIE (V4), DIE (V5) e RIE (V6). A variável 

latente ST (F3) é constituída pela variável observável SAT (V7), e o CO (F4) é 

composto pela variável manifesta COMP (V8). Por último, o DO (F5) agrega as 

variáveis observáveis DOF (V9) e DONF (V10). 

Por conseguinte, o novo modelo estrutural, depois de efectuada a agregação parcial do 

modelo original, é composto por dez variáveis manifestas (GII, DII, RII, GIE, DIE, 

RIE, SAT, COMP, DOF e DONF) e cinco variáveis latentes (OMI, OME, ST, CO e 

DO). As relações originais entre as variáveis latentes mantiveram-se. Assim, o modelo 

contém cinco variáveis latentes, das quais quatro são variáveis endógenas (OME, ST, 

CO e DO), e uma é variável exógena (OMI).  

A Figura 5.7 apresenta o modelo global, a partir do qual foram calculados os índices de 

qualidade de ajustamento e os coeficientes de regressão associados às relações 

propostas. Destaca-se que o modelo exposto na Figura 5.7 permaneceu logicamente 

                                                

esso de agregação parcial17 do

equivalente ao modelo original apresentado na Figura 5.6, ocorrendo apenas a 

substituição das variáveis latentes de primeira ordem por variáveis manifestas 

correspondentes. 

 
17  A redução do número de parâmetros a serem estimados, a diminuição do erro de medida e a 

probabilidade de gerar variáveis mais próximas da distribuição normal, constituem as principais 
vantagens da agregação parcial de modelos, em especial no uso de pequenas amostras (Bagozzi e 
Edwards, 1998; Garver e Mentzer, 1999).  

 

 297



Figura 5.7: Diagrama de caminhos do modelo estrutural completo 

Antes de se estimar os parâmetros e de se efectuar o teste empírico das hipóteses, 

realiza-se a análise da validade do modelo estrutural completo. 

5.5.2 AVALIAÇÃO DO AJUSTAMENTO DO MODELO ESTRUTURAL   

Uma das fases do processo SEM, proposta por Hair et al. (1998), diz respeito à 

s valores para as medidas utilizadas para 

Medidas de ajustamento global do modelo completo 

avaliação da validade do modelo estrutural. Contudo, antes de se observar os índices 

heurísticos de ajustamento, é importante analisar os testes de significância individual 

dos parâmetros. Procedeu-se, então, à AFC de todos os constructos do modelo para 

verificar a estabilidade geral da estrutura factorial.  

Através dos vários índices disponíveis pode-se determinar a qualidade do ajustamento 

do modelo global. O Quadro 5.25 apresenta o

aferir a bondade de ajustamento. Assim, verifica-se, pelo teste do qui-quadrado - χ2 

(g.l.= 25, N = 118) = 34.333, p = 0,10097 - que não se rejeita a hipótese nula de 

igualdade entre a matriz de covariância dos dados observados e a matriz estimada 

através do modelo proposto (ou seja, o modelo é suportado pelos dados).  

Quadro 5.25:  

 χ2 g.l p χ2/df GFI AGFI CFI RMSEA IFI 
Modelo 34,33 25 0,10097 1,373 0,94 0,87 0,99 0,056 0,99 
Valores 

comendados 
  p>0,05 <5 >0,9 >=0,8 >0,9 0,04 ~ 

0,08 
>0,9 

Re
Nota: Valores recomendados com base em Hair et al. (1998) 

OMI 
(F1) 

OME 
(F2) 

ST (F3) 

CO (F4) 

DO (F5) 

GII 
(V1) 

DII 
(V2) 

RII 
(V3) 

GIE 
(V4) 

GIE 
(V5) 

RIE 
(V6)

SAT 
(V7)

COMP 
(V8)

DOF 
(V9) 

DONF 
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E9

E7
E2 E3E1
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E4 E6 E8

D4

D5

D2

E10
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De notar qu atisfatório, 

 

a 

 

cia 

 

 uma boa qualidade do 

ma avaliação fiável dos seus parâmetros, segue-s a, a análise do 

bre as relações que foram estabelecidas, 

ncia de um coeficiente de regressão 

 e o modelo 

estrutural).  

Relativamente ao modelo de me a fi  c ie ta iz ua e 

entre 0,42 e 0,99, e os va s  d id o e 0,1 . N re  

te OMI, comparando os coeficientes de cada variável

entado para o mercado interno 

e o qui-quadrado normalizado (χ2/df = 1,373) produz um valor s

bem inferior ao máximo recomendado (5). O mesmo se verifica em relação ao valor de 

RMSEA que apresenta um valor inferior ao limite de 0.08 (Hair et al., 1998). No que

concerne aos restantes índices de ajustamento, estes apresentam valores de corte acim

dos recomendados (≥ 0.90), nomeadamente: CFI = 0.999, IFI = 0.999, NFI = 0.996. De

uma forma geral, observando os valores expressos neste quadro, pode concluir-se que o 

ajustamento global do modelo teórico integrado é bom.  

De seguida, analisa-se a fiabilidade das equações estruturais e avalia-se a significân

estatística e a magnitude dos parâmetros estruturais (correspondentes às relações

estabelecidas entre as variáveis).  

5.5.3 TESTE DAS HIPÓTESES PROPOSTAS   

Tendo em conta os resultados das medidas de ajustamento utilizadas, quer para o 

modelo de medida quer para o modelo estrutural, sugerirem

modelo e u e, nesta etap

poder explicativo das variáveis seleccionadas so

ou seja, o teste das hipóteses propostas no modelo teórico. 

Realizou-se o teste das hipóteses formuladas, verificando-se a relação (ou o coeficiente 

de regressão) das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes. A 

identificação da significância de um coeficiente de regressão realiza-se pela análise do 

respectivo teste t (Garver e Mentzer, 1999). A existê

significativo implica a consideração de que a relação entre as duas variáveis latentes se 

comprova empiricamente (Hair et al., 1998) e, no caso da avaliação positiva ou 

satisfatória das medidas de ajustamento, destaca a validade preditiva do modelo (Garver 

e Mentzer, 1999). 

A Figura 5.8 mostra as estimativas dos coeficientes estandardizados e os erros de 

medida para o modelo completo (o qual inclui o modelo de medida

did nal, os oefic ntes es ndard ados sit m-s

lore dos erros e med a estã ntre  e 0,8 o que speita

à variável laten , constata-se que as 

dimensões que mais influenciam o comportamento ori
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das organizações analisadas são a “geração de informação interna” (GII: 0,99) e a 

“resposta à informação interna” (RII: 0,65). Neste caso, a ênfase das Câmaras 

Municipais deverá incidir sobre os processos de geração e correspondente resposta a 

essa informação interna. A mesma tendência sucede relativamente à variável latente 

OME, com as dimensões “geração de informação externa” (GIE: 0,60) e “resposta à 

informação externa” (RIE: 0,61) a exercerem mais influência nos comportamentos 

orientados para o mercado externo. O desempenho organizacional não financeiro 

(DONF: 0,79) exerce maior impacto que o desempenho organizacional financeiro 

eficientes de regressão, t-values e erros de medida 

z, também, os caminhos estruturais, mostrando, para cada variável 

últipla ao quadrado, ou coeficientes de determinação (R ), os quais indicam 

qual a proporção da variância das variáveis dependentes que são explicados pelas 

(DOF: 0,59). 

Figura 5.8: Modelo teórico, co

 
Nota: Entre parêntesis aparecem as estatísticas t; (-): parâmetro fixado em 1, sem valor t; Valores a 

negrito são significativos. 

A Figura 5.8 tradu

latente do modelo estrutural, os coeficientes de regressão estandardizados e respectivos 

erros de medida. Para cada variável endógena é apresentado o valor dos coeficientes de 

correlação m 2

variáveis independentes no modelo (Byrne, 2001). Como se sabe, valores mais 

próximos de 1 apontam para um alto poder de explicação das equações de regressão. 

Assim, observa-se que a variável latente orientação para o mercado externo é a que 

apresentou maior R2, seguido pelo desempenho organizacional. Os constructos 

OMI 
(F ) 1

OME (F2) 
R2 =0,61 

ST (F3) 
R2 =0,18  

CO (F4) 
R2 =0,20  

DO (F ) 5
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GII 
(V1) 
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(V2) 
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(V3) 

GIE 
(V4)

DIE 
(V5) 

RIE 
(V6)

SAT 
(V7)
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(V8)
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(V9) 

0,79 

DONF 
(V10) 

0,76 

0,79 0,78 0,34 0,60 

0,80 0,26 0,10 

0,99 
(-) 0,9 

0,89 

0,81 

0,62 

0,26 

(4,87) 

0,60 
 

0,783 

0,60 
(5,65) 

  0,65 
(5,94) 

0,96 (-) 0,59 
(-) 

0,424 
(3,50) 
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N.S 

0,453 
N.S 

(-)
0,42 

(3,18) 
0,61 

(4.49) 0,94 (-)

(3,38) 

0,79 
(3,75) 
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satisfação no trabalho e comprometimento organizacional apresentaram valores 

relativamente baixos, logo parece que a sua variância pode ser explicada, na maior 

parte, por outros factores explicativos que não estão considerados neste modelo. 

No Quadro 5.26 encontram-se os coeficientes de regressão para cada caminho 

hipotetizado no modelo estrutural, assim como a significância estatística. 

Quadro 5.26:  
Estimativas estandardizadas, erros padrão e valores de t  

 Relações causais Coef. S.E Valor t Resultados 
Stand. 

H1: γ11  OME (F2)  0,783 0,093 4,876* Suportada  OMI (F1) 

H

H3: β 31  OME (F2)  CO (F4) 0,453 0,191 3,382* Suportada 

H4: β 41  OME (F2)  DO (F5) 0,515 0,105 2,649* Suportada 

H5: β 42  ST (F3)  DO (F5) 0,155 0,054 1,112 Não Suportada 

H6: β 43  CO (F4)  DO (F5) -0,037 0,056 -0,249 Não Suportada 
*p < 0.05  

2: β 21  OME (F2)  ST (F3) 0,423 0,167 3,506* Suportada 

Como se pode observar, das seis relações propostas no modelo final, quatro foram 

confirmadas e duas não foram aceites. De seguida, analisam-se esses resultados.  

 Relação entre OMI e OME 

Apesar de ser reclamado que a implementação do marketing no ambiente interno ser 

vital para o sucesso de marketing externo, esta relação não tem sido amplamente 

discutida na literatura no contexto de organizações públicas. Com o objectivo de 

compreender esta conexão, a primeira hipótese desta pesquisa relaciona o constructo 

orientação para o mercado interno (OMI) com a variável latente orientação para o 

mercado externo (OME).  

O constructo OMI, nas suas variáveis latentes de primeira ordem (GII, DII e RII) obteve 

bons índices de fiabilidade (>0,7) e coeficientes estandardizados significativos e de boa 

magnitude (entre 0,54 e 0,87; p<0,05) influenciando, de forma significativa, a OME das 

Câmaras municipais respondentes. Ou seja, a hipótese um (H1 - A orientação para o 

mercado interno tem um efeito positivo e directo na orientação para o mercado externo) 

encontrou suporte nos dados (γ11 = 0,783; valor t = 4,876; p<0,05).  

Trata-se de um resultado importante, dado que confere suporte empírico à 

conceptualização que foi adoptada e à orientação teórica que esteve na base da 

realização desta investigação. A apresentação de coeficientes significativos, de boa 
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magnitude e na direcção estabelecida na literatura parece reforçar a validade 

nomológica subjacente a estes constructos. 

Este resultado sugere que a implementação do conceito de marketing interno 

irmação desta 

ligação está em consonância com est  realizados no contexto empresarial 

(Conduit e Mavondo, 2001; Lings, 2004; Lings e Greenley, 2005a). Que se saiba, a 

presente investiga  primeir star, onfi mpi , esta 

associação para o caso de organizações ecto lic l (esp ente, 

Câ

Considera-se que este resultado permite u elho pre de um tante 

questão: como alinhar o a ganizações do sect

os seus objectivos ex

interno de trabalho no qual se reconheça a importância dos membros organizacionais 

s para 

o mercado externo é influenciada pela detenção de uma orientação interna de marketing, 

a qual vai ser expressa pela procura de informação interna (através da identificação das 

internamente (através da realização de mudanças e/ou 

formação externa), 

(operacionalizado através da variável latente OMI) desempenha um importante papel no 

encorajar dos comportamentos orientados para o mercado externo. A conf

udos anteriores

ção é uma das as a te  e c rmar e ricamente

 do s r púb o loca ecificam

maras Municipais).  

ma m r com ensão a impor

mbiente interno das or or público local com 

ternos. Organizações públicas locais capazes de criar um ambiente 

constitui uma mais valia para a concretização dos objectivos de marketing e metas 

organizacionais. Ou seja, verifica-se que a adopção de comportamentos orientado

necessidades, objectivos e expectativas dos funcionários, bem como dos seus 

pensamentos e sentimentos relativamente às funções que desempenham), pela 

disseminação de informação interna (através da realização de reuniões regulares com os 

funcionários nas quais se partilha informações sobre assuntos específicos ao seu 

trabalho e à organização como um todo), e pela capacidade de resposta às informações 

geradas e disseminadas 

correcções de comportamentos e condições de trabalho). 

Constata-se que este tipo de iniciativas (que traduzem a implementação, com sucesso, 

do marketing interno) torna os funcionários públicos mais focados no mercado externo 

e orientados para o serviço. Nesse sentido, é facilitada a adopção de comportamentos 

que se consubstanciem na preocupação com as mudanças na envolvente e com a 

satisfação, mais rápida, das necessidades dos cidadãos (geração de in

na procura de criação de mecanismos de coordenação departamental e de comunicação 

mais adequados (disseminação da informação externa), e na tomada de acções que 

envolvam, por exemplo, o fornecimento de informações aos munícipes sobre direitos e 
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formas de utilização dos serviços, o uso de uma linguagem clara e simples e a utilização 

de procedimentos adequados de gestão de reclamações dos clientes externos (resposta à 

o para o mercado externo tem um efeito directo positivo na satisfação 

informação externa). 

 Relação entre OME e ST  

Conforme se constatou em capítulos anteriores deste estudo, os efeitos da orientação 

para o mercado (externo) nas atitudes relacionadas com o trabalho (tais como a 

satisfação no trabalho) têm vindo a surgir como uma importante preocupação nas 

pesquisas actuais (Castro et al., 2005). A segunda hipótese a testar estabelece esta 

ligação; portanto a avaliação do constructo OME foi o passo necessário para testar esta 

hipótese (H2: A orientaçã

no trabalho).  

Como já foi referido, a variável latente OME (com as suas três dimensões) apresentou 

níveis de fiabilidade e coeficientes estandardizados razoáveis, com excepção da 

dimensão “disseminação da informação externa”, a qual obteve um alfa e um valor de 

AVE abaixo do esperado. Apesar deste problema, a OME teve uma influencia positiva 

directa e significativa na satisfação no trabalho (β21 = 0,423; valor t = 3,506, p<0,05), 

levando à não rejeição da H2.  

Portanto, os resultados desta pesquisa confirmam que a implementação de 

comportamentos orientados para o mercado (externo) conduzem a níveis mais elevados 

de satisfação (global) no trabalho. No contexto privado, alguns estudos também 

confirmaram esta ligação (Ruekert, 1992; Siguaw et al., 1994, entre outros). No caso 

específico de organizações do sector público (e, dentro deste, do sector público local), 

tudo indica que esta poderá ter sido uma das primeiras investigações que comprova, 

empiricamente, esta associação.  

Independentemente do sector considerado, a compreensão do fenómeno da satisfação do 

ser humano no seu trabalho tem elevado valor. Em termos gerais, são vários os autores 

que apelam para a realização de mais pesquisas sobre os antecedentes desta importante 

meta organizacional, sendo também, dentro do campo de pesquisa sobre a orientação 

para o mercado, reclamada a realização de mais investigações que explorem esta ligação 

(Jaworski e Kohli, 1993). No contexto específico ao sector em causa, a procura pela 

existência de funcionários satisfeitos é um tema, por natureza, estratégico, devido às 

seguintes razões: i) considerando o pouco que se sabe acerca da natureza das atitudes e 

 303



motivações no trabalho dos profissionais do sector público (Emmert e Taher, 1992) e 

face à menor quantidade de pesquisas efectuadas no sector público local sobre esta 

matéria (Ellickson, 2002); e ii) tendo em conta a existência de algumas evidências que 

dem fação nos funcionários do sector público (Rainey et 

al., 1976; Karl e Sutton, 1998). Este facto poderá implicar que a identificação dos 

tos de marketing que proporcionem um bom ajustamento funcionário-

ambiente e que, por isso mesmo, promoverão incrementos na satisfação de todos os 

) e estatisticamente significativa (p<0,05).  

o de comportamentos orientados para o mercado tem 

onstram menores níveis de satis

determinantes-chave da satisfação no trabalho seja um assunto mais crítico para os 

gestores do sector público (Karl e Sutton, 1998). 

Dessa forma, considera-se que a confirmação da associação entre esta orientação e a 

satisfação global permite aos gestores públicos uma melhor compreensão deste 

fenómeno estratégico, pois saberão que é relevante “apostar” na adopção de 

comportamen

membros da organização. 

 Relação entre OME e CO 

No que respeita à terceira hipótese postulada (H3 - A orientação para o mercado externo tem 

um efeito directo positivo no comprometimento organizacional), os resultados revelaram 

magnitude razoável (β 31= 0,453

O comprometimento organizacional tem sido vastamente estudado, existindo uma 

diversidade de abordagens para a sua definição e medição. Todavia, a componente 

afectiva/atitudinal tem sido uma das mais utilizadas para analisar este conceito 

representando, nesta pesquisa, o grau pelo qual os funcionários gostam da organização 

onde trabalham, vêm o seu futuro ligado a essa organização e estão dispostos a fazer 

sacrifícios pessoais por ela (Jaworski e Kohli, 1993). 

Confirma-se, assim, que a adopçã

um impacto positivo no ambiente interno das organizações, nomeadamente no 

desenvolvimento do comprometimento afectivo dos seus funcionários. Estes resultados 

são consistentes com estudos realizados no contexto privado (Jaworski e Kohli, 1993; 

Siguaw et al., 1994; Jones et al., 2003; Castro et al., 2005), bem como no âmbito 

público (Caruana et al., 1997; 1999). Face à existência de menores níveis de 

comprometimento entre os funcionários do sector público (Zeffane, 1994; Moon, 2002; 

Lyons et al., 2006), considera-se relevante a confirmação desta relação, dado que a 

mesma permite uma melhor clarificação da problemática subjacente a estes fenómenos. 
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Em síntese, no que concerne ao impacto da OME nas respostas atitudinais dos 

funcionários (ST e CO), pode concluir-se o seguinte: 1) A verificação destas duas 

hipóteses é consistente com a literatura sobre o assunto e vem de encontro aos pedidos, 

pelos autores da área, de mais investigações sobre esta matéria; 2) A importância 

estratégica da ligação entre comportamentos orientados para o mercado externo e estas 

duas atitudes relacionadas com o trabalho, no sector público, é preponderante: a 

satisfação no trabalho e o comprometimento de funcionários públicos constituem 

a, na qual foram apresentados diversos estudos empíricos e 

teór entação para o mercado (externo) e o desempenho 

 de interesse, 

apresentou níveis de fiabilidade razoáveis e coeficientes estandardizados significativos e 

idade (β41 = 0, 515) e significativo 

(p<0,05). A adopção de uma orientação estratégica de mercado apresenta consequências 

 

propósitos relevantes da gestão pública e são questões proeminentes no ambiente 

público (tendo em conta que o apoio da força laboral constitui um elemento crítico para 

o sucesso na implementação das grandes mudanças que as organizações do sector têm 

vindo a ser sujeitas). 

 Relação entre OME e DO 

Partindo da revisão teóric

icos sobre a relação entre a ori

organizacional, a quarta hipótese do modelo proposto nesta investigação teve subjacente 

o teste desta associação, para as organizações do sector público local. O constructo 

desempenho organizacional, considerado aqui como a variável dependente

de boa magnitude (entre 0,60 e 0,80; p<0,05).  

No que respeita à influência da orientação para o mercado (externo) no desempenho 

organizacional, verifica-se que a hipótese postulada (H4 – A orientação para o mercado 

externo tem um efeito directo positivo no desempenho organizacional) foi suportada 

empiricamente por um coeficiente de razoável intens

positivas (em termos de desempenho financeiro e não financeiro) na actuação dos 

governos locais. 

A confirmação empírica desta ligação reforça a posição de pesquisa que realça a 

importância de comportamentos orientados para o mercado no atingir de sucesso 

organizacional, sendo consistente com pesquisas anteriores efectuadas no contexto 

privado (por exemplo, Cano et al., 2004; Kirca et al., 2005) e no âmbito do sector 

público (Caruana et al., 1998b, 1999; Cervera et al., 2001). Para as organizações do 

sector público local, a verificação desta associação reveste-se de uma importância
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estratégica: por um lado, verifica-se uma preocupação crescente pela investigação de 

mecanismos que aproximem os governos locais da diversidade de públicos que servem, 

sendo a adopção de comportamentos de marketing uma ferramenta eficaz para se atingir 

esse objectivo, por outro lado, actuar com uma perspectiva de marketing auxilia as 

organizações públicas a expressarem totalmente a missão pela qual foram criadas, 

permitindo desenvolver estratégias de implementação eficientes que melhorem o seu 

desempenho global. 

 Relação entre ST e DO  

Nesta investigação, o conceito de satisfação no trabalho refere-se à satisfação global que 

uma pessoa experiencia com o seu trabalho, sem ter em consideração as várias facetas 

que o constituem (satisfação com o salário, com a segurança, etc.). Sendo considerada 

com as com o trabalho mais investigadas na literatura, 

 sucedidas em termos de desempenho possam fornecer benefícios 

o uma das atitudes relacionad

pretende-se com a quinta hipótese testar a existência de uma relação entre este conceito 

e o desempenho organizacional (H5: A satisfação no trabalho tem influência directa positiva 

no desempenho organizacional).  

Os resultados obtidos permitem concluir que a associação entre estes dois conceitos é 

positiva e extremamente fraca e, contrariamente às expectativas, o efeito da satisfação 

no trabalho no desempenho organizacional não se mostrou significativo (β42 = 0,155; 

valor t =1,112).  

Alguns argumentos podem ser apresentados para clarificar esta relação não 

significativa. De facto, existem evidências, fornecidas por alguns estudos iniciais sobre 

este tópico (por exemplo, Vroom, 1964 in Schneider et al., 2003), que expressam uma 

fraca associação quando estes dois conceitos são analisados e medidos a um nível 

individual. Por outro lado, existem evidências que confirmam que é possível que a 

relação entre a satisfação e o desempenho seja em sentido inverso, ou seja, que 

organizações bem

superiores aos seus funcionários, permitindo melhoramentos nos seus níveis de 

satisfação (Schneider et al., 2003). Uma última questão prende-se com a forma como os 

dados foram recolhidos (neste caso, as respostas relativas à satisfação no trabalho e ao 

desempenho foram recolhidas através das percepções do mesmo informante-chave, o 

gestor das organizações). Ora, no que respeita à satisfação no trabalho, este modo de 

recolha de informação está em contraste com o que é tipicamente empregue nos 
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procedimentos de inquirição das atitudes relacionadas com o trabalho (Schneider et al., 

2003).  

Portanto, a questão subjacente ao estabelecimento desta relação – saber se as 

organizações com funcionários mais satisfeitos são organizações que apresentam 

melhores resultados em termos de desempenho – permanece em aberto, de acordo com 

os resultados da presente investigação. A relação entre a satisfação e o desempenho é 

complexa (Schneider et al., 2003; Kim, 2005) e os resultados obtidos fornecem 

evid c ssociada à pesquisa desta conexão. 

(entre 0,65 e 0,9, p<0,05), o constructo em causa não 

off, 1992; Hwang e Chi, 2005), e no contexto do sector público (Kim, 

ên ias acerca da dificuldade a

 Relação entre CO e DO 

A última hipótese proposta (H6: O comprometimento organizacional tem influência directa 

positiva no desempenho organizacional) foi testada, mas antes disso o comprometimento 

organizacional foi avaliado em termos de fiabilidade e validade. Apesar de ter 

apresentado bons índices de fiabilidade (α ≥ 0.70 e fiabilidade composta: ρ ≥ 0.70), de 

variância extraída média (AVE ≥ 0.50) e coeficientes estandardizados significativos 

(p<0,05) e de boa magnitude 

apresentou um impacto estatisticamente significativo no desempenho organizacional 

(β43 = -0,037; valor t = -0,249). Assim, a H6 não encontrou suporte nos dados. 

Este resultado contraria os resultados dos estudos efectuados no âmbito do sector 

empresarial (Ostr

2005). Contudo, vem de encontro ao argumento de Siehl e Martin (1990 in Schneider et 

al., 2003), segundo o qual as causas de desempenho são tão vastas que não parece 

razoável esperar uma correlação directa entre esta atitude no trabalho e o desempenho.  

Poder-se-á dizer que esta relação, provavelmente, será mais complexa, manifestando-se 

apenas sob determinadas circunstâncias. As rotinas diárias e os hábitos dos funcionários 

que trabalham em culturas burocráticas, como é o caso do sector público local, podem 

conduzir a uma certa conformidade e procura de segurança; logo a modificação de 

certos hábitos de trabalho podem resultar em ansiedade e desconforto (Claver, 1999). 

Portanto, a falta de suporte para esta hipótese pode estar ligada à dificuldade na criação 

e manutenção desta resposta atitudinal. Por outro lado, a relação entre 

comprometimento e o desempenho pode ser difícil de identificar, por um lado, porque 

os dados foram recolhidos para os dois conceitos segundo as percepções do mesmo 
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informante-chave e, por outro lado, devido à particularmente difícil natureza da 

medição do desempenho no domínio do sector público.  

s preparar para a 

aplicação d colhidos e, posteriormente, cada constructo e 

respectivos indicadores foram observados em termos das principais medidas de 

a série 

Neste capítulo foram apresentados e discutidos os principais resultados obtidos na 

análise qualitativa: 

- Foi explicitado o perfil da amostra, tanto ao nível dos informantes como das 

Câmaras Municipais participantes; 

- Realizou-se uma análise preliminar dos dados, no sentido de o

os métodos estatísticos es

tendência central e de dispersão, bem como no que respeita às medidas de assimetria e 

achatamento;  

- O modelo de medida foi avaliado a partir da análise factorial confirmatória; e  

- Por último, realizou-se a estimação e avaliação do modelo estrutural, a qual permitiu 

testar as hipóteses propostas no modelo conceptual. 

No próximo capítulo, como culminar do trabalho realizado, apresenta-se uma visão 

sintética dos principais pontos analisados nos capítulos anteriores e retira-se um

de conclusões sobre os objectivos estabelecidos, as hipóteses formuladas e os resultados 

alcançados. Evidencia-se, também, as limitações presentes nesta investigação e, por 

último, fornece-se algumas pistas para trabalhos de investigação futuros. 
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6. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

A presente investigação tem como objectivo fundamental contribuir para uma melhor 

compreensão do conceito de marketing, tanto a nível interno como a nível externo, bem 

como perceber alguns dos seus efeitos/consequências organizacionais. Especificamente, 

o foco de atenção é colocado nos conceitos de orientação para o mercado (interno e 

externo), na satisfação no trabalho, no comprometimento organizacional e no 

desempenho organizacional. Como já foi referido, as relações entre estes conceitos têm 

sido consideradas prioridades de investigação, representando uma extensão de uma 

linha de pesquisa que vem proporcionando importantes contribuições para o 

conhecimento nas áreas de marketing e, de forma mais abrangente, a gestão das 

organizações. 

Como culminar do trabalho realizado, neste capítulo final, apresenta-se uma visão 

sintética dos principais pontos analisados nos capítulos anteriores e expõem-se as 

principais conclusões obtidas a partir dos objectivos estabelecidos, das questões de 

pesquisa efectuadas, das hipóteses formuladas e dos resultados empíricos obtidos 

(secção 6.1). De seguida, descreve-se as contribuições deste trabalho ao nível teórico e 

tece-se considerações quanto às suas implicações para os gestores das organizações 

analisadas (secção 6.2). Finalmente, apresenta-se algumas das limitações inerentes ao 

estudo, e sugerem-se propostas para investigações futuras (secção 6.3). 

6.1 CONCLUSÕES GERAIS E DISCUSSÃO 

Através da revisão teórica efectuada (Capítulo 2), da proposta e contextualização de um 

modelo conceptual (Capítulo 3), da metodologia escolhida (Capítulo 4), e do estudo 

empírico realizado numa amostra de Câmaras Municipais Portuguesas (Capítulo 5) 

pode discutir-se, agora, até que ponto este estudo atingiu os objectivos definidos e 

respondeu às questões de pesquisa colocadas na introdução desta investigação. Nesta 

secção, apresenta-se e discute-se as principais conclusões gerais quer no que respeita à 

revisão da literatura efectuada, quer no que concerne aos resultados empíricos obtidos. 

6.1.1. CONCLUSÕES SOBRE A REVISÃO DA LITERATURA 

Como se estabeleceu no capítulo da introdução deste trabalho, a questão central desta 

investigação relaciona-se com o exame da implementação do conceito de marketing nas 
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organizações públicas, estudando alguns dos seus efeitos/resultados. Essa 

implementação foi operacionalizada, no ambiente externo, através do conceito de 

orientação para o mercado externo e, no ambiente interno, a partir do conceito de 

orientação para o mercado interno. Portanto, a problemática que enquadra esta 

dissertação relaciona-se com as orientações estratégicas na gestão dos mercados e as 

suas ligações com outras variáveis organizacionais, neste caso com certas atitudes 

relacionadas com o trabalho e com a organização (satisfação e comprometimento) e 

com o desempenho organizacional.  

No capítulo 2, secção 2.1, realizou-se uma breve revisão sobre a temática da 

implementação do conceito de marketing (no ambiente externo e interno), quer ao nível 

do contexto empresarial, quer no âmbito das organizações do sector público. Nas 

secções 2.2 e 2.3 do mesmo capítulo, foram revistas as principais considerações 

conceptuais associadas às consequências que se abordaram nesta dissertação (satisfação, 

comprometimento e desempenho). É oportuno, nesta fase, realizar uma síntese do que 

foi detectado nesse capítulo de revisão da literatura, sendo esse o objectivo desta sub-

secção.  

Realça-se que o capítulo 2 e, agora, esta síntese geral, vêm de encontro aos primeiros 

dois objectivos definidos para o presente trabalho, a relembrar: 1) Investigar a 

literatura, através dos diversos estudos realizados até ao momento, sobre a 

implementação do conceito de marketing (orientação para o mercado), no ambiente 

interno (aplicado aos clientes internos/funcionários) e externo (aplicado aos clientes 

externos), e seus efeitos/consequências no âmbito empresarial; 2) Analisar a literatura 

sobre implementação do conceito de marketing e seus efeitos/consequências no 

contexto das organizações do sector público, procurando detectar as suas 

especificidades. 

 Síntese sobre a Temática Associada ao Marketing Interno 

Na revisão da literatura efectuada constatou-se que as ideias subjacentes ao surgimento 

do marketing interno são intuitivamente atractivas. Contudo, ainda permanecem dúvidas 

sobre o que é exactamente, quem na organização detém a responsabilidade por ele, e 

sobre os seus efeitos (Helman e Payne, 1992). Actualmente, definir uma estratégia de 

marketing interno não é uma tarefa fácil, considerando a complexidade dos mercados 

externos e dos comportamentos humanos nas sociedades modernas (Flipo, 2000). Não 

 310 



obstante, este conceito pode não ser tão nebuloso ou mal definido como parece, tendo 

em consideração que, no seu centro, estão os seguintes temas inter-relacionados: as 

pessoas, a qualidade e a gestão de relacionamentos (Helman e Payne, 1992).  

A literatura inicial considerava o marketing interno como um método para motivar e 

satisfazer os funcionários, propondo que os funcionários forneceriam, com maior 

probabilidade, satisfação aos clientes externos se estiverem motivados e satisfeitos com 

o seu emprego. Nesse contexto, consideravam-se os funcionários como clientes e os 

empregos como produtos. A partir daqui, o conceito desenvolveu-se para uma fase de 

orientação para o cliente, e o uso de técnicas semelhantes ao marketing externo foram 

encaradas como a maneira mais eficiente para atingir os objectivos do marketing 

interno. Posteriormente, o conceito tornou-se, ainda, mais multifacetado, quando 

diversos autores o consideraram como um método/veículo essencial para a 

implementação de qualquer mudança organizacional (Rafiq e Ahmed, 2000a). 

Entretanto, há autores (Varey, 2000) que consideram que a conceptualização do 

marketing interno como uma ferramenta de gestão da mudança tem poucas bases 

empíricas. Assim, para que o marketing interno seja reconhecido como um paradigma 

de mudança organizacional, gestão e implementação de estratégias, deverá ser efectuada 

uma clarificação do conceito ao nível da sua definição (Ahmed e Rafiq, 2002). 

Tem sido encontrada, pelos académicos e profissionais, alguma resistência ao termo 

marketing interno, pois o mesmo sugere que os mecanismos de gestão da mudança 

sejam da responsabilidade exclusiva dos profissionais de marketing (Varey, 2000). 

Segundo o autor, outros termos foram sugeridos, a partir dos quais se reconhece a 

aplicabilidade do conceito de marketing (através da identificação de trocas em 

relacionamentos de trabalho e entre a organização e os seus clientes), e os diversos 

objectivos das partes envolvidas. Esses novos termos (nomeadamente, marketing 

relacional interno, gestão de relacionamentos internos, gestão de processos sociais 

internos), vão de encontro às abordagens mais recentes, nas quais o conceito tem sido 

retratado numa perspectiva relacional.  

De facto, nas abordagens mais recentes, todo o marketing interno tende a ser, 

potencialmente, o marketing relacional voltado para o interior da organização 

(Theopold e Schacherer, 2002). Segundo os autores, parece que o tradicional marketing 

transaccional não é o mais apropriado para atingir uma orientação para o cliente. Nesta 

nova perspectiva, o marketing interno transforma-se numa estratégia para o 
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desenvolvimento de relacionamentos de forma a servir outras finalidades, por exemplo, 

a criação e circulação de novo conhecimento dentro de redes de relacionamentos. 

Iniciativas bem sucedidas de marketing interno deverão servir tanto os interesses da 

organização como os dos funcionários individualmente, num processo contínuo de 

transformar toda a organização numa entidade focada nos clientes (Dunne e Barnes, 

2000). Em termos estratégicos, iniciativas de marketing interno proporcionam um valor 

considerável, pelo importante papel que desempenham na motivação e retenção dos 

funcionários, e porque, quando se preocupam com o desenvolvimento de uma 

orientação para o cliente, proporcionam o alinhamento do marketing interno e externo, 

que assegura uma estratégia coerente (Helman e Payne, 1992). 

Este tópico é, por natureza, multifacetado e multidisciplinar, atravessando vários 

campos da pesquisa académica (marketing, gestão de recursos humanos, gestão da 

qualidade, comportamento organizacional, gestão estratégica). Desta forma, não pode 

ser encarado apenas como a aplicação de conceitos de marketing (mercado de massas 

tradicional) no interior da organização, nem o uso de princípios modificados de gestão 

de recursos humanos (Varey, 2000). Conceptualmente, este conceito é um fenómeno 

separado que requer mais desenvolvimentos e investigações (Varey, 2000). 

O marketing, quer seja utilizado interna ou externamente, tem que ver com pessoas. No 

sector público, face às suas características e processos de reforma em curso, a utilização 

de ferramentas de marketing no interior das organizações é especialmente relevante. É 

importante, entre outros factores, porque: actua como complemento à gestão dos 

recursos humanos na procura da motivação e satisfação dos funcionários; promove nos 

funcionários comportamentos orientados para o cliente externo; auxilia a 

implementação de estratégias e mudanças organizacionais; e possibilita a interiorização 

dos princípios de marketing. Na presente investigação supôs-se e comprovou-se que o 

marketing aplicado no interior das organizações públicas locais tem um impacto 

positivo o desenvolvimento de comportamentos orientados para o mercado (externo), e 

influencia indirectamente (através da orientação para o mercado externo) a satisfação, o 

comprometimento e o desempenho organizacional.                                                      

 Síntese Sobre o Tema da Orientação para o Mercado (Externo) 

Como se viu na revisão da literatura, uma organização que implementa o conceito de 

marketing detém uma orientação para o mercado (Kohli e Jaworski, 1990). Neste 
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momento, a questão que se coloca é a seguinte: que síntese se pode efectuar sobre a 

temática da orientação para o mercado, tendo em conta o que foi realizado até agora, 

bem como o que os estudos mais recentes referem?  

Sem dúvida que o desenvolvimento de uma orientação para o mercado é um processo 

complexo e árduo (Harris e Ogbonna, 2001). Contudo, a orientação para o mercado é 

necessária para a sobrevivência das organizações. Nos dias de hoje, em resposta às 

mudanças radicais que estão a ocorrer no meio envolvente, tanto os gestores como os 

académicos devem prestar atenção à forma como as organizações podem desenvolver e 

manter um foco nos seus clientes e mercados (Appiah-Adu e Ranchhod, 1998). 

Como foi referido, no âmbito da orientação para o mercado a maioria dos estudos tem-

se concentrado em tópicos como a conceptualização do conceito, a sua 

operacionalização e a análise dos antecedentes e das consequências da orientação para o 

mercado (Becker e Homburg, 1999). No entanto, na literatura sobre esta temática, ainda 

existem algumas questões por resolver (Hunt e Lambe, 2000). Na análise de estudos 

mais recentes, são visíveis as preocupações que se expressam a seguir. 

Ainda não existe uma visão partilhada sobre o que, exactamente, constitui a orientação 

para o mercado; nem existe uma única definição do conceito (Van Raaij, 2001). A 

natureza do fenómeno da orientação para o mercado é, de um ponto de vista conceptual, 

ambíguo, uma vez que ainda permanecem dúvidas, na literatura, se se trata de uma 

filosofia de negócios ou um conjunto de actividades (Dreher, 1993 in Gauzente, 1999).  

O uso de diferentes definições do conceito de marketing e de orientação para o 

mercado, bem como a utilização de um amplo conjunto de técnicas, tem dificultado o 

surgimento de um corpo coerente de evidências empíricas relativas ao conceito. 

Relativamente à questão da medição da orientação para o mercado, as escalas de Kohli 

et al. (1993) e Narver e Slater (1990) ainda são as mais utilizadas (Van Raaij, 2001). A 

maioria dos trabalhos adopta uma abordagem semelhante. 

A área de estudo sobre os antecedentes da orientação para o mercado tem recebido 

menor atenção por parte dos pesquisadores, do que a análise das suas consequências 

(Kirca et al., 2005). É claramente evidenciado, por parte da literatura, a escassez de 

estudos sobre os antecedentes, nomeadamente no que concerne às condições sob as 

quais a orientação para o mercado pode ser desenvolvida, ou do processo de 
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introdução/desenvolvimento desta orientação nas organizações (Harris, 1998; Avlonitis 

e Gounaris, 1999; Pulendran et al., 2000).  

Um foco crescente nos factores antecedentes ajudaria os gestores nos seus esforços para 

implementar a orientação para o mercado (Van Raaij, 2001). Pesquisas recentes sobre 

as barreiras à orientação para o mercado (Bisp, 1999; Harris, 2002) são extremamente 

úteis para conseguir esse objectivo. Além disso, contribuições valiosas estão a ser feitas 

em novos estudos sobre, por exemplo, as práticas de recursos humanos e a orientação 

para o mercado (Harris e Ogbonna, 2001), ou entre o marketing interno e esta 

orientação (Ahmed et al., 2003). Este facto vem directamente de encontro à abordagem 

que se pretendeu imprimir na presente investigação. 

Ao nível das consequências da orientação para o mercado (externo), também, têm vindo 

a ser sugeridos, por estudos recentes, algumas questões por resolver. Por exemplo, no 

estudo da relação entre esta orientação e o desempenho, há autores que sugerem que 

esta associação é bem mais complexa do que inicialmente se pensava (Castro et al., 

2005). Outra questão que se coloca, na análise desta relação, associa-se ao tipo de 

medidas de desempenho utilizadas. Apesar da quantidade de pesquisas existentes sobre 

o desempenho, são necessários estudos adicionais para identificar o impacto da 

actividade orientada para o mercado num campo mais vasto de medidas de desempenho, 

especialmente em medidas de desempenho não económico (Pulendran et al., 2000). Os 

estudos que abordaram outras possíveis consequências da orientação para o mercado 

são reduzidos (Castro et al., 2005). Também relativamente a este aspecto, a presente 

investigação procurou dar resposta ao menor número de pesquisas existentes sobre 

outras potenciais consequências. 

Como se viu, a revisão da literatura sugere que as respostas dos funcionários e as 

respostas dos clientes são potenciais consequências da orientação para o mercado. 

Contudo, poucos estudos investigaram a conexão entre a orientação para o mercado e 

estas medidas não económicas. As pesquisas de Jaworski e Kohli (1993) e Piercy et al. 

(2002) são algumas que testaram a influência desta orientação nas respostas dos 

funcionários. Na presente investigação, o foco de interesse residiu na análise de 

determinadas respostas atitudinais dos membros da organização (satisfação no trabalho 

e comprometimento organizacional). Tanto a satisfação como o comprometimento 

permanecem como temas relevantes de pesquisa, ao nível do estudo dos seus 

antecedentes e consequências em termos de resultados organizacionais. Estas duas 
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respostas atitudinais têm sido consideradas críticas para o sucesso organizacional, quer 

no âmbito empresarial quer no contexto do sector público. 

Apesar das visões críticas apresentadas, a área de investigação sobre a orientação para o 

mercado ainda constitui, actualmente, uma prioridade de pesquisa (Cano et al., 2004). 

Nas inúmeras pesquisas que se dedicaram a este assunto, houve um significativo 

progresso acerca da compreensão do conceito de orientação para o mercado, e a sua 

nomological network. Portanto, nos últimos anos, têm sido avançadas novas ideias 

fundamentais para o desenvolvimento do corpo teórico da orientação para o mercado e 

áreas relacionadas (Van Raaij, 2001). 

As pesquisas sobre a orientação para o mercado (externo) no contexto do sector público 

são em menor número face às investigações desenvolvidas no âmbito empresarial. 

Contudo, manifesta-se uma tendência crescente na utilização do marketing (e 

consequente orientação para o mercado) por parte das organizações públicas. Numa 

terminologia adaptada ao sector, a orientação para o mercado traduz-se numa 

“orientação ao serviço ao público” (Cervera, 1998), a qual guia os gestores no sentido 

de adaptação de sistemas, estruturas, processo e cultura das suas organizações para a 

criação e fornecimento de valor para os stakeholders, em particular aos 

clientes/cidadãos.  

6.1.2. CONCLUSÕES SOBRE O MODELO TEÓRICO PROPOSTO 

Depois de estabelecida a base teórica dos conceitos do estudo, e tendo em conta as 

questões chave desta investigação, estabeleceu-se um conjunto de seis hipóteses que 

resultou num modelo conceptual representativo das relações entre orientação para o 

mercado interno (OMI), orientação para o mercado externo (OME), satisfação no 

trabalho (ST), comprometimento organizacional (CO), e desempenho organizacional 

(DO). Através da proposta de um modelo de equações estruturais testou-se 

empiricamente: 1) O efeito positivo directo da OMI na OME (H1); 2) O efeito positivo 

directo da OME nas respostas atitudinais dos membros da organização – ST (H2) e CO 

(H3) – e no DO (H4); e 3) O efeito positivo directo das respostas atitudinais no DO (H5 e 

H6).  

O teste destas hipóteses, possibilitado pela etapa quantitativa e efectuado através de uma 

pesquisa de corte transversal, foi precedido por uma etapa de cariz qualitativo e de 

 315



natureza mais exploratória. Ou seja, o desenvolvimento deste modelo teve subjacente a 

realização de uma etapa qualitativa, na qual diversos informantes-chave foram 

entrevistados, no sentido de comentarem as proposições teóricas, avaliando até que 

ponto as actividades correntes e as tendências da área encontram paralelo nessas teorias. 

Todas as proposições teóricas do modelo foram consideradas relevantes e pertinentes no 

sector em análise. Retratam-se, agora, as principais conclusões relativas a esta temática, 

quer ao nível do modelo de medida quer no âmbito do modelo estrutural. 

 Quanto ao Modelo de Medida 

O terceiro objectivo definido para a presente investigação relacionou-se com as escalas 

utilizadas no instrumento de medida aplicado às organizações do sector público local. 

Este terceiro objectivo foi definido da seguinte forma: Adaptar e validar escalas que 

permitam medir os conceitos retratados nesta dissertação (OMI, OME, ST, CO e DO), 

em organizações do sector público local baseadas, fundamentalmente, em várias 

medidas já consagradas na literatura sobre esta temática. 

Como já se referiu, a partir da revisão da literatura sobre os temas em análise foram 

identificadas as escalas utilizadas em estudos anteriores, para os conceitos do modelo 

teórico proposto. Para os conceitos de OME e OMI foram escolhidas escalas com uma 

vertente comportamental, dado que se considera que estas proporcionam uma maior 

capacidade de gestão do que as abordagens culturais (utilização de escalas com uma 

vertente cultural), ou seja, assume-se que os comportamentos podem ser mais 

facilmente observados e dirigidos do que os traços de cultura. Por outro lado, enquanto 

que a escala de OME foi já validada em contextos semelhantes (ou seja, no contexto do 

sector público local), o mesmo já não se pode dizer quanto à escala de OMI, a qual foi 

aplicada num âmbito diferente do que aquele utilizado neste trabalho.  

Para o conceito de ST, a escolha recaiu sobre uma abordagem global, sem ter em conta 

as diversas facetas que compõem o trabalho dentro das organizações. A consideração 

destas diversas componentes iria aumentar excessivamente a dimensão do questionário, 

colocando em causa a realização do mesmo. No que respeita ao CO, a selecção por uma 

vertente atitudinal justifica-se pela sua vasta utilização em estudos semelhantes. O 

conceito de DO foi especificamente adaptado ao contexto do sector público, sendo os 

seus indicadores retirados de um instrumento aplicado a este tipo de organizações (CAF 

– Common Acessement Framework). A validade de conteúdo de todas as escalas foi 

aferida por especialistas da área e pela realização do pré-teste. 
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Cada uma destas escalas, e respectivas dimensões e indicadores, foram sujeitas a uma 

série de verificações, com vista a prepará-las para a aplicação da técnica base utilizada 

neste trabalho (modelos de equações estruturais - SEM). Foi utilizada a análise factorial 

confirmatória (AFC), aplicada a cada uma das variáveis latentes do modelo. 

Mais concretamente, a etapa que precedeu a avaliação do modelo de medida, consistiu 

na análise dos constructos e seus indicadores. Essa análise das variáveis latentes e 

respectivos indicadores, através de medidas de tendência central e de dispersão, 

permitiu obter algumas pistas para responder ao quarto objectivo desta dissertação, a 

relembrar: determinar o grau de orientação para o mercado (interno e externo) das 

organizações públicas locais (Câmaras Municipais). Relativamente a este aspecto, 

constatou-se um grau de OME superior ao grau de OMI nas organizações estudadas. No 

âmbito das dimensões de cada um destes conceitos latentes, verificou-se que, tanto a 

nível interno como a nível externo, as organizações participantes têm um maior foco na 

resposta às exigências do mercado do que na procura e distribuição de informações 

sobre o mesmo. 

A avaliação do modelo de medida (aquele que especifica a relação entre as variáveis 

latentes e as suas variáveis observadas), teve como objectivo a validação dos diferentes 

conceitos utilizados, a estimação dos seus parâmetros e a avaliação da qualidade do seu 

ajustamento global. No que respeita às propriedades psicométricas das escalas de 

medida utilizadas (nomeadamente, a unidimensionalidade, fiabilidade e validade), as 

mesmas foram verificadas através de testes estatísticos específicos, a partir das 

recomendações de diversos autores da área (Anderson e Gerbing, 1988; Hair et al., 

1998; Garver e Mentzer, 1999). Como conclusão geral sobre o modelo de medida, de 

acordo com os padrões considerados aceitáveis pela comunidade científica (Hair et al., 

1998, Kline, 2005), as escalas mostraram ser fiáveis, medindo de facto aquilo que se 

propuseram a medir.  

O quinto objectivo desta pesquisa consistiu na análise empírica das relações propostas 

no modelo teórico, nas organizações públicas locais, tendo como base a técnica de 

SEM. A seguir, são descritas as principais conclusões sobre esta temática.  

 Quanto ao Modelo Estrutural 

Utilizou-se um modelo de equações estruturais para a verificação das hipóteses 

estabelecidas. Para avaliar as relações foi utilizada a análise dos índices de ajustamento 
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e dos coeficientes de regressão estimados, através da técnica SEM. Tendo em 

consideração a necessidade de redução da complexidade do modelo (face ao elevado 

número de variáveis nele constante), foram seguidas as recomendações de Bagozzi e 

Edwards (1998) para a sua simplificação através do procedimento de agregação parcial 

do modelo. Esta simplificação, ou seja, a transformação das variáveis latentes de 

primeira ordem em variáveis manifestas (através da soma dos valores observados dos 

seus indicadores) e, logo, as variáveis latentes de segunda ordem em variáveis latentes 

de primeira ordem, não alterou a lógica do modelo proposto, permitindo o uso mais 

adequado da técnica SEM. 

O modelo teórico apresentou índices de ajustamento satisfatórios; logo, verifica-se uma 

proximidade entre a representação teórica e a realidade expressa pelos dados recolhidos. 

Quanto à análise dos coeficientes de regressão, das seis relações propostas quatro foram 

suportadas e duas foram rejeitadas. Assim, no que respeita aos resultados obtidos na 

avaliação do modelo estrutural, pode dizer-se, de forma geral, que se comprovaram as 

expectativas iniciais da pesquisa. As seguintes constatações podem ser retiradas: 1) a 

OMI exerce um efeito positivo e directo sobre a OME; e 2) a OME apresenta uma 

associação positiva e directa com a ST, o CO e o DO. Tendo as relações entre as 

variáveis latentes do modelo demonstrado um comportamento conforme previsto na 

teoria, pode aferir-se a sua validade nomológica (Churchill, 1999).  

Tendo em conta o modelo proposto, em termos gerais comprova-se a visão global que 

deu origem a esta investigação. De facto, a adopção e utilização de uma orientação 

estratégica de marketing, que abranja stakeholders internos e externos, traz benefícios 

para os membros organizacionais e para a organização como um todo. As organizações 

públicas locais são orientadas para o mercado, quer no relacionamento que estabelecem 

com os seus públicos internos quer na forma como se relacionam com os públicos 

externos. A adopção do marketing na gestão destes dois tipos de públicos auxilia a 

concretização da sua missão e melhora o seu desempenho global. 

No entanto, verificou-se um resultado não esperado, isto é, aquele relativo às duas 

hipóteses rejeitadas (o efeito directo da satisfação no trabalho no desempenho e do 

comprometimento no desempenho). Potenciais razões para esta não confirmação das 

duas hipóteses foram enunciadas no Capítulo 5. Resta dizer, também, que este resultado 

promove a necessidade de um estudo mais aprofundado que explique melhor estas 
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associações preconizadas teoricamente aqui e por alguns autores (conforme se viu no 

Capítulo 3). 

No Quadro 6.1 apresenta-se uma síntese das principais conclusões obtidas, tendo em 

conta as questões de pesquisa (cinco questões) e as hipóteses de investigação colocadas 

(seis hipóteses). 

Quadro 6.1: Síntese das principais conclusões 

Questões/Hipóteses Conclusão 
Questão 1 - Qual o grau de 

orientação para o 
mercado (no 
ambiente interno e 
externo)? 

A resposta a esta questão foi efectuada através do cômputo das médias de 
cada dimensão dos conceitos e da sua média geral. De uma forma global, 
constata-se um grau de OMI e OME elevado; contudo, o grau de OME é 
superior ao grau de OMI.  
No que respeita às respectivas dimensões dos conceitos, em ambos os 
casos verifica-se um maior foco na resposta às exigências do mercado do 
que na procura e disseminação de informações sobre o mesmo. 

Questão2: Qual o impacto que a 
implementação do 
conceito de 
marketing interno 
(ou orientação para o 
mercado interno) tem 
na orientação para o 
mercado (externo)? 

 
Hipótese 1: OMI  OME 

Hipótese suportada pelos dados 
 
Os resultados indicam que a implementação do conceito de marketing 
interno (OMI) tem um papel importante no incrementar de 
comportamentos orientados para o mercado. 
 
Estes resultados estão em consonância com estudos anteriores realizados 
no contexto empresarial (Conduit e Mavondo, 2001; Lings, 2004; Lings e 
Greenley, 2005a). 

Questão 3 – Qual o impacto que a 
orientação para o 
mercado (externo) 
tem nas respostas 
atitudinais? 

 
Hipótese2: OME  ST 

Hipótese 3: OME  CO 

Hipóteses suportadas pelos dados 
Os resultados confirmam que a implementação de comportamentos 
orientados para o mercado (externo) influenciam positivamente os níveis 
de ST e de CO dos membros de organizações públicas. 
No contexto privado, alguns estudos também confirmaram a ligação 
OME/ST (Ruekert, 1992; Siguaw et al., 1994). 
A confirmação da relação OME/CO é consistente com estudos realizados 
no contexto privado (Jaworski e Kohli, 1993; Jones et al., 2003; Castro et 
al., 2005), bem como no âmbito público (Caruana et al., 1997; 1999). 

Questão 4 – Qual o impacto que a 
orientação para o 
mercado (externo) 
tem no desempenho 
organizacional? 

 
Hipótese 4: OME  DO 

Hipótese suportada pelos dados 
 
É verificada a ligação positiva e directa entre a OME e o DO. 
Este resultado é consistente com pesquisas anteriores efectuadas no 
contexto privado (Cano et al., 2004; Kirca et al., 2005) e no âmbito do 
sector público (Caruana et al., 1998b, 1999; Cervera et al., 2001). 

Questão 5 - Qual o impacto que as 
respostas atitudinais 
têm no desempenho 
organizacional? 

 
Hipótese 5: ST  DO 
Hipótese 6: CO  DO 

Hipóteses não suportadas pelos dados 
 
Este estudo não forneceu evidências estatísticas sobre a influência directa, 
positiva e significativa entre a ST e o DO. O mesmo se pode dizer quanto 
à relação entre o CO e o DO. 

O sexto objectivo desta dissertação foi definido da seguinte forma: Contribuir para o 

desenvolvimento de uma nova abordagem na gestão de mercados, por parte das 

Câmaras Municipais, na qual estes conceitos sejam equacionados, compreendidos e 

implementados. De facto, os resultados alcançados revelam uma série de implicações 

desta pesquisa para o âmbito académico e a nível gerencial, cujas considerações são 

apresentadas na secção relativa às contribuições do estudo. 
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6.2 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

Sendo uma importante fonte de novos conhecimentos, qualquer investigação tem como 

pretensão básica efectuar uma contribuição válida, tanto em termos dos 

desenvolvimentos teóricos da área subjacente como no âmbito dos profissionais do 

sector. Esta secção responde a esta pretensão. Assim, as contribuições desta pesquisa 

podem ser agrupadas de acordo com os benefícios dela resultantes para a teoria (área de 

actuação) e para a prática (gestores das organizações em estudo). 

6.2.1 CONTRIBUIÇÕES PARA A TEORIA 

Neste estudo, pretendeu-se dar um contributo importante para o desenvolvimento 

teórico da disciplina de marketing. De facto, considera-se que a presente investigação 

contribui para uma melhor compreensão do marketing ao integrar o conceito de 

marketing interno no domínio de pesquisa da orientação para o mercado, e ao 

demonstrar empiricamente a conexão entre a implementação do conceito de marketing 

no ambiente interno e no externo.  

Dada a importância da orientação para o mercado (externo), a questão sobre como as 

estratégias de marketing interno podem ser desenhadas e geridas para apoiar esta 

orientação contém um elevado interesse, tanto para os académicos como para os 

gestores. Além disso, ao se considerar que a implementação do marketing interno 

funciona como um antecedente da orientação para o mercado (externo), isto reflecte, 

também, um dos contributos académicos da presente investigação, na medida em que a 

literatura é concordante relativamente à insuficiência de estudos que abordam os 

factores potenciadores do desenvolvimento e da intensificação de actividades orientadas 

para o mercado, nas organizações. 

Uma outra contribuição refere-se às consequências da orientação para o mercado 

(externo). De acordo com os resultados empíricos atingidos, os comportamentos 

orientados para o mercado (externo) têm um efeito importante no desempenho 

organizacional. Desta forma, fornece-se um estudo adicional e mais detalhado sobre as 

implicações de desempenho desta orientação estratégica. Por outro lado, este estudo 

forneceu conhecimentos suplementares sobre os efeitos da adopção de comportamentos 

orientados para o mercado (externo) em determinadas atitudes (relacionadas com o 

trabalho e com a organização como um todo), dando resposta aos pedidos de vários 
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autores (Jaworski e Kohli, 1993; Castro et al., 2005) para o teste destas proposições. 

Logo, uma melhor compreensão sobre as consequências desta orientação estratégica foi 

conseguida. 

De um ponto de vista académico, uma das contribuições teóricas desta dissertação 

resulta, desde logo, da extensão dada aos conceitos investigados, tanto ao nível da sua 

aplicação a uma cultura diferente (a portuguesa) como num sector onde este tipo de 

investigação é ainda escasso – o sector público local. Que se saiba, os conceitos 

abordados ainda não foram estudados neste domínio. Assim, uma das principais 

contribuições para o desenvolvimento da teoria envolve a confirmação de quase todas 

as hipóteses estabelecidas entre os conceitos do modelo, no contexto do sector público. 

Estudos anteriores sobre a implementação do conceito de marketing têm sido, 

principalmente, desenvolvidos no âmbito do sector lucrativo. Contudo, tem sido 

reconhecida a importância e a necessidade de realização de mais pesquisas sobre a 

orientação para o mercado (interno e externo) e seus efeitos/consequências em outros 

sectores, ambientes, tipos de organizações e países. 

 Procurou-se, assim, contribuir para a análise e compreensão destas temáticas através da 

sua transferência para o sector público. Esta tarefa é complexa e desafiante pois, 

tratando-se de um sector não lucrativo, existem evidências relativamente a resistências à 

implementação de políticas orientadas para o mercado persistindo, tradicionalmente 

uma forte cultura “anti-mercado” (Gainer e Padanyi, 2002). Portanto, ao se fornecerem 

evidências empíricas sobre esta temática além do sector privado pode-se contribuir, de 

forma útil, para a literatura existente de orientação para o mercado. Por outro lado, a 

aplicação específica de conceitos de marketing ao sector público local é uma área 

emergente na qual pesquisas adicionais são reconhecidamente necessárias. 

Em relação aos métodos de medida, apresenta-se uma contribuição relevante ao mostrar 

a adequação das escalas para medir os conceitos relacionados. As evidências de 

fiabilidade, validade de constructo e validade de conteúdo permitem recomendar os 

instrumentos desenvolvidos nesta pesquisa em outros trabalhos na área de marketing. 

Assim, os conceitos investigados são úteis e o modelo proposto tem capacidade 

explicativa da realidade das organizações em análise. 
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6.2.1 IMPLICAÇÕES PARA OS GESTORES 

Os resultados desta investigação detêm implicações importantes para os gestores do 

sector público local e para os decisores políticos. Em primeiro lugar, devido a ambientes 

turbulentos, complexos e em constante mudança, as organizações públicas em todos os 

níveis (e especialmente aquelas que actuam no sector público local) estão a ser, de 

forma crescente, pressionadas para reexaminarem as suas operações, para se 

focalizarem na eficiência e eficácia, pela atenção à transparência e accountability e pela 

consciência das necessidades e procuras dos clientes/cidadãos. Estes factos 

aproximaram as organizações do sector a uma abordagem orientada para o mercado, 

com o objectivo de colocar o cliente/utente no centro das suas actividades (Drummond 

et al., 2000). A presente investigação mostrou a relevância dos conceitos de mercado e 

de marketing para os gestores públicos locais. De facto, uma abordagem de marketing à 

prestação de serviços públicos é útil para os gestores dirigirem os seus esforços no 

sentido de melhorar os serviços prestados e serem mais responsáveis para com os 

cidadãos. Neste contexto, os municípios interessados em melhorar o desempenho 

organizacional devem promover a implementação de comportamentos orientados para o 

mercado (interno e externo) nas suas organizações. Os gestores das Câmaras Municipais 

devem reconhecer a importância de dedicar recursos que assegurem a recolha, 

disseminação e resposta à informação de mercado, tanto no ambiente interno como no 

externo. 

Em segundo lugar, dado que os resultados deste estudo demonstram uma relação directa 

entre a implementação do marketing interno e a orientação para o mercado (externo), é 

crucial que as organizações do sector público reconheçam a natureza complementar 

destas duas orientações. Para a concretização de objectivos devem apreciar a 

importância da adopção de uma orientação interna em conjugação a uma orientação 

externa. Logo, a implementação de comportamentos orientados para o mercado que 

enfatizam tanto o ambiente interno como o externo é importante para este tipo de 

organizações. Em última análise, permitirá que os gestores das organizações públicas 

analisem as condições internas, com especial incidência para a forma como tratam os 

funcionários, que condicionam o incrementar da orientação para o mercado (externo) e, 

também, a qualidade dos serviços prestados.  
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Por último, dado que a adopção de uma orientação para o mercado (externo) estimulará 

e melhorará as atitudes detidas pelos membros organizacionais, os gestores públicos 

saberão como melhor gerir e promover a satisfação no trabalho e o comprometimento 

organizacional dos seus membros. Este é um tema especialmente relevante para o sector 

público, no qual estas atitudes exercem efeitos relevantes na percepção da qualidade de 

serviço por parte do público. 

Em síntese, de um ponto de vista dos profissionais/gestores do sector público, este 

trabalho pretendeu fornecer uma maior compreensão do processo de geração, 

disseminação e utilização (interna e externa) da informação de marketing, bem como da 

sua relação com outras variáveis organizacionais. Esta compreensão ou domínio destes 

processos fornecem importantes informações práticas de gestão para este tipo de 

organizações. 

Avaliando os resultados, algumas limitações deverão ser enunciadas e, adicionalmente, 

diversas pistas para investigação futura deverão ser sugeridas. A próxima secção aborda 

esta matéria. 

6.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO 

Aqui, como em todos os trabalhos de investigação, existem limitações, quer em termos 

das questões teóricas colocadas quer no que respeita a aspectos metodológicos. Tais 

limitações podem servir como estímulo para o desenvolvimento de futuras 

investigações. Neste contexto, referem-se as seguintes limitações e pistas para trabalhos 

futuros: 

- Neste estudo, a recolha de informação foi efectuada apenas ao nível organizacional, 

tendo como unidade de análise as percepções dos gestores de topo. Ou seja, foi 

solicitado aos membros do executivo das Câmaras Municipais alvo deste estudo, que 

expressassem a sua opinião sobre os comportamentos orientados para o mercado 

(interno e externo) das suas organizações, sobre o seu desempenho global e sobre o grau 

de satisfação no trabalho e comprometimento organizacional dos seus membros.  

Ora, sendo que essa será uma abordagem apropriada para os conceitos de marketing 

interno, orientação para o mercado e desempenho organizacional, o mesmo já não se 

poderá dizer sobre os conceitos de satisfação no trabalho e comprometimento 

organizacional. Medir estes dois conceitos a partir das percepções dos gestores (e não 

dos próprios membros da organização), poderá ser problemático, dado que os gestores 
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poderão não conhecer, profundamente, esses aspectos atitudinais. Idealmente, deverão 

ser obtidas as percepções desses membros sobre o seu grau de satisfação no trabalho e 

seu comprometimento para com a organização, mas tal não foi possível, devido a 

restrições temporais e elevados recursos exigidos para tal tarefa. Sendo assim, seria 

extremamente importante que estudos futuros recolhessem a informação a partir  dos 

próprios funcionários, relativamente a assuntos que, directamente, lhes dizem respeito.  

Por outro lado, o recurso a gestores como unidade de análise pode ser uma limitação, 

tendo em conta que os conceitos poderiam ser, também, avaliados com base na opinião 

de vários stakeholders, designadamente os utentes dos serviços. Dessa forma, seria 

interessante que futuros trabalhos medissem os conceitos aqui expressos tendo como 

base este público-alvo. 

- Há que referir, também, a limitação associada à forma como se mediu as variáveis 

latentes utilizadas, a partir de escalas de medida. A utilização de escalas para medir 

fenómenos de natureza humana e social são susceptíveis às especificidades de cada 

contexto, não usufruindo da mesma perenidade das escalas que são usadas nas ciências 

naturais. Mesmo recorrendo a vários procedimentos para reforçar a validade das 

mesmas, nesta pesquisa, algumas escalas apresentaram problemas, exigindo alguns 

ajustes. Especificamente, destaca-se as escalas que medem o conceito de orientação 

para o mercado (externo) e o constructo de orientação para o mercado interno, que não 

se ajustaram razoavelmente quando utilizadas em sua forma original, na análise 

factorial exploratória.  

Por outro lado, optando-se pela análise factorial confirmatória, verificou-se a retirada de 

diversos itens da escala de OME, através do processo de refinamento e depuração do 

modelo, o qual pode levar a que o instrumento de medida da OME não represente 

adequadamente o domínio pretendido. Como possível explicação para essa exclusão de 

vários itens, pode-se apontar a dificuldade, manifesta pelos inquiridos, em responder às 

questões relativas aos indicadores na fase de pré-teste. Outra possível explicação pode 

relacionar-se com o facto de que a necessidade de colocar diversas afirmações em 

sentido revertido poderá ter gerado problemas de interpretação por parte dos 

respondentes. 

Por outro lado, deve-se explicitar que os conceitos de marketing interno e orientação 

para o mercado (externo) foram operacionalizados a partir de uma perspectiva 
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comportamental; contudo, conceptualizações alternativas poderiam ter sido utilizadas 

(nomeadamente a vertente cultural proposta por Narver e Slater, 1990). No que respeita 

ao desempenho organizacional, sendo este de natureza complexa e multidimensional, 

foram escolhidos um conjunto de indicadores específicos tendo por base o sector em 

análise. Futuros estudos, reconhecendo a natureza multidimensional do desempenho, 

poderiam considerar outro conjunto de indicadores. 

- Uma outra limitação desta dissertação refere-se à forma de obtenção dos dados para 

testar o modelo de pesquisa e hipóteses subjacentes. O tipo de estudo inerente a esta 

pesquisa foi o estudo de corte transversal. A escolha de um estudo do tipo de corte 

transversal apresenta, entre outras, a limitação de ser impossível controlar a variável 

tempo e a sua influência sobre os constructos e as suas inter-relações. Por outro lado, o 

facto de se medir todos os conceitos num mesmo momento de tempo pode levar a uma 

interpretação equivocada de uma correlação como sendo uma causalidade. Sendo o 

marketing interno, a orientação para o mercado, a satisfação no trabalho, o 

comprometimento organizacional e o desempenho são conceitos dinâmicos, que 

envolvem elementos temporais e que podem ser melhor compreendidos num período de 

tempo mais extenso, a utilização de um tipo de estudo longitudinal seria bastante 

apropriado para pesquisas com esse objectivo. Tendo em consideração as restrições de 

tempo e de recursos logísticos, foi apenas possível e viável, nesta investigação, utilizar a 

inquirição de corte transversal; contudo, investigações futuras, a partir de um design 

longitudinal, são recomendadas. 

- A estrutura e o tamanho da amostra constitui outra limitação deste estudo. Em termos 

de estrutura, esta investigação restringiu-se às organizações públicas locais da região 

Norte de Portugal. Apesar desta abordagem permitir uma compreensão mais profunda 

das relações sob investigação (devido à homogeneidade dos respondentes), qualquer 

generalização para outras regiões, países ou mesmo sectores deverá ser efectuada com 

cuidado. Mesmo tendo sido enviado o questionário a todos os membros do executivo de 

todas as Câmaras Municipais da região Norte é necessária ter alguma cautela na 

generalização dos resultados.  

Por outro lado, a dimensão da amostra é relativamente reduzida comparativamente ao 

que seria desejável na utilização da técnica SEM. O número de 118 casos válidos 

obrigou à imposição de algumas opções, nomeadamente ao recurso de variáveis 

compósitas ou modelos de segunda ordem. Por outro lado, existe uma limitação clara 
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devido ao facto de estarmos na presença de uma amostra de conveniência. Assim, os 

resultados devem ser focados às características específicas da amostra utilizada, ou no 

mínimo no âmbito do sector em análise. Neste contexto, sugere-se a realização de novos 

estudos aplicados à mesma população mas utilizando um procedimento de recolha de 

dados aleatório, de forma a confirmar rigorosamente a validação do modelo estrutural. 

Para comparação e confirmação/ajustamento do modelo, sugere-se a sua replicação em 

outros sectores. 

- Por fim, uma limitação relativa às variáveis presentes no modelo deve ser referida, no 

que respeita ao diagnóstico dos coeficientes de determinação, uma vez que existe a 

possibilidade de explicação relacionada a outras variáveis não incluídas no modelo. 

Através da realização de novas pesquisas, no âmbito do mesmo problema de pesquisa, 

poderiam identificar-se novas variáveis independentes (por exemplo, orientação para a 

aprendizagem, inovação, comportamentos “extra papel”) responsáveis pela explicação 

das variáveis dependentes do modelo. Ainda neste contexto, sugere-se o 

desenvolvimento e teste de modelos alternativos e a consequente comparação com o 

modelo apresentado. Por exemplo, é relevante referir que seria interessante que novos 

estudos analisassem, por um lado, os impactos da implementação do marketing interno 

na satisfação e comprometimento organizacional e, por outro, a influência entre a 

presença destas atitudes relacionadas com o trabalho e o desenvolvimento de 

comportamentos orientados para o mercado (externo). Considera-se que estas duas 

vertentes permitiriam contribuir para os avanços na área de estudo sobre os 

antecedentes e consequências destas orientações estratégicas. 

Em forma de conclusão final, poder-se-á dizer que se procurou desenvolver um modelo 

teórico sobre a utilização do marketing por parte das organizações do sector público 

local, averiguando alguns dos seus efeitos. Os fenómenos tratados aqui, através da 

proposta de um modelo conceptual, são, por natureza complexos; logo, a sua 

compreensão passa pelo empenho sistemático no desenvolvimento de pesquisas 

adicionais, as quais se revelam fundamentais face à carência de estudos que tratam esta 

matéria em Portugal. Por isso, espera-se que, no futuro, este estudo estimule mais 

investigações sobre esta área emergente. O esforço subjacente à realização desta 

pesquisa será recompensado se os temas aqui tratados desafiarem outros investigadores 

a aprofundar as questões levantadas ou, mesmo, a dar origem a outras mais pertinentes. 
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ANEXO 2.1.1: Principais estudos sobre a relação entre a Orientação para o 
Mercado e Desempenho  

Estudos  Resultados 
Estudos que encontraram uma relação positiva: 

- Ruekert (1992) Relação positiva 
- Desphande et al. (1993) Relação positiva entre percepções dos clientes sobre a orientação para o mercado 

e desempenho. 
- Jaworski e Kohli (1993) Relação positiva relativamente à medida subjectiva de desempenho global, mas 

não relativamente à medida objectiva de quota de mercado. 
Deng e Dart (1994) Relação positiva 

Au e Tse (1995) Relação positiva fraca 
Greenley (1995)* Relação positiva fraca entre a compreensão de orientação para o mercado e 

desempenho 
Pelham e Wilson (1996) Relação positiva 

Pitt et al. (1996) Relação positiva fraca 
Slater e Narver (1996)* Relação positiva fraca 
Balakrishnan (1996)* Relação positiva 

Avlonitis e Gounaris (1997) Relação positiva 
Bhuian (1997)* Relação positiva 

Balabanis et al. (1997)* Não há relação entre o actual nível de orientação para o mercado e performance. 
Mas há uma relação positiva entre anteriores níveis de orientação para o mercado 
e performance. 

Doyle e Wong (1998) Relação positiva  
Appiah-Adu e Ranchhod (1998) Relação positiva  

Horng e Chen (1998)* Relação positiva  
Gray et al. (1998) Relação positiva  

Oczkowski e Farrell (1998)* Relação positiva  
Van Egeren e O’Connor (1998) Relação positiva  

Thirkell e Dau (1998)* Relação positiva com a performance na exportação 
Ngai e Ellis (1998) Relação positiva  

Caruana et al. (1998a)* Relação positiva  
Appiah-Adu e Singh (1998) Relação positiva  

Chang e Chen (1998) Relação positiva  
Estudos que encontraram uma relação positiva mas moderada: 

Narver e Slater (1990) Relação em U. O tipo de companhia – artigos de consumo corrente ou 
especialidades – influencia a relação entre orientação para o mercado e 
performance 

Slater e Narver (1993)* Relação positiva com performance. Mas o tipo de companhia tem efeitos 
moderadores 

Slater e Narver (1994)* Relação positiva. Mas o meio envolvente tem efeitos moderadores. 
Atuahene-Gima (1995)* Relação positiva. Mas o meio envolvente tem efeitos moderadores. 

Greenley e Foxall (1997)* A orientação para os accionistas tem relação positiva com algumas medidas de 
performance. Mas não com outras. 

Bhuian (1998) Relação positiva. Mas o meio envolvente tem efeitos moderadores. 
Estudos que encontraram uma relação positiva em determinadas circunstâncias: 
Diamantopoulos e Hart (1993)* A relação depende do meio envolvente. 

Greenley (1995)* A relação depende do meio envolvente. 
Appiah-Adu (1998) A relação depende do meio envolvente. 

Estudos que não encontraram uma relação significativa: 
Esslemont e Lewis (1991)* Não há relação significativa. 

Tse (1998)* Não há relação significativa. 
Caruana et al. (1999) Não há relação significativa. 

Fonte: Adaptado de Dawes (2000); * Referências bibliográficas retiradas de Dawes (2000) 
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ANEXO 2.1.2: Algumas pesquisas sobre a orientação para o mercado no sector 
de serviços 

Estudo Conceito 
usado 

Amostra Ambiente Resultados 

Barksdale e Darden 
(1971) 

Conceito de 
Marketing 

385 executivos 
(professores de 
marketing) 

EUA e 
exterior 

Elevada convicção no conceito, mas reduzida 
implementação. 

Saxe e Weitz 
(1982)* 

Orientação para 
o cliente 

286 vendedores 
de serviços 
industriais 

ND Desenvolvimento de uma escala para medir a 
relação entre orientação e habilidade para 
satisfazer necessidades por parte dos 
vendedores. 

Whyte (1985)* Orientação para 
o marketing 

Centros de 
saúde 
comunitários 

EUA Orientação para o marketing para os directores 

Greenley e Matcham 
(1985)* 

Orientação para 
o marketing 

28 agências de 
viagem 

Reino Unido Baixo nível de orientação para o marketing 

McCullough et al. 
(1986)* 

Orientação para 
o marketing 

Bancos ND Maior satisfação em clientes de bancos com 
elevado nível de orientação para o marketing 

Naidu e Narayana 
(1991)* 

Orientação para 
o marketing 

Hospitais EUA Orientação para o marketing tem uma forte 
relação com a taxa de ocupação. 

Naidu et al. (1992)* Orientação para 
o marketing 

176 Hospitais EUA Orientação para o marketing é efectiva nos 
serviços de saúde 

Qureshi (1993)* Orientação para 
o marketing 

Universidades 
públicas e 
privadas 

EUA Colégios mais orientados para o mercado 
obtêm mais fundos 

Wrenn et al. (1994)* Orientação para 
o mercado 

61 Hospitais ND Gestores e directores de marketing não estão 
de acordo com o grau de orientação para o 
mercado 

Atuahene-Gima 
(1996)* 

Orientação para 
o mercado 

158 industriais; 
117 empresas de 
serviços 

Austrália A orientação para o mercado contribui 
grandemente para o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços 

Wrenn (1996)* Orientação para 
o mercado 

Hospitais não 
lucrativos  

EUA A filosofia do cliente é a dimensão mais 
importante da orientação para o mercado 

Bhuian (1997)* Orientação para 
o mercado 

92 Bancos Arábia 
Saudita 

Não existe uma relação significativa entre 
resultados e a orientação para o mercado 

Bhuian e Abdul-
Gader (1997)* 

Orientação para 
o mercado 

237 Hospitais  EUA Desenvolvimento de uma escala de medição 
de  orientação para os Hospitais 

Loubeau e Jantzen 
(1998)* 

Orientação para 
o marketing 

235 Hospitais  EUA Quanto maior a empresa, maior a orientação; 
Não existem grandes diferenças entre os 
sectores provados e públicos 

Han et al. (1998) Orientação para 
o mercado 

134 Bancos  EUA A orientação para o mercado facilita a 
inovação das empresas e melhores resultados 

Lado et al. (1998) Orientação para 
o mercado 

66 empresas de 
seguros 

Espanha e 
Bélgica 

A orientação para o mercado é composta por 
duas dimensões: orientação e país 

Lado e Rivera 
(1999)* 

Orientação para 
o mercado 

113 empresas de 
seguros 

Espanha e 
Bélgica  

Existem diferenças entre empresas de acordo 
com a orientação 

Avlonitis e Gounaris 
(1999) 

Orientação para 
o marketing 

444 empresas de 
serviços 

Grécia  Em ambientes dinâmicos a orientação para o 
mercado é aconselhável, enquanto que os 
ambientes estáveis requerem a orientação para 
a produção 

Caruana et al. 
(1999) 

Orientação para 
o mercado 

272 empresas de 
serviços  

Africa do Sul 
e Reino 
Unido 

Existe alguma relação entre resultados e 
orientação 

Sargeant e 
Mohamad (1999)* 

Orientação para 
o mercado 

 
86 Hotéis 

 
Reino Unido  

Os hotéis mostraram um nível médio de 
orientação 

Kumar e 
Subramanian 
(2000)* 

Orientação para 
o mercado 

159 Hospitais  EUA A maioria dos hospitais adoptaram uma 
estratégia centrada nos concorrentes em 
conjunto com a orientação 

Webb et al. (2000)* Orientação para 
o mercado 

77 Bancos  ND É estabelecida uma relação entre satisfação do 
cliente, qualidade e orientação para o mercado 

Wood et al. (2000)* Orientação para 
o mercado 

237 Hospitais EUA  É determinado que existe uma relação positiva 
entre a orientação e o resultado 

Fonte: Adaptado de Esteban et al. (2002); * Referências bibliográficas retiradas de Esteban et 
al. (2002) 
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ANEXO 2.1.3: Estudos anteriores sobre Marketing Interno (MI) 
Autores/data Pontos-chave Tipo de 

estudo 
Berry et al. 
(1976)* 

- O MI conduz a trabalhos (produtos internos) que satisfazem as necessidades dos 
funcionários (mercado interno) enquanto satisfaz os objectivos da organização; 
- Dirigido aos funcionários de contacto; 
-Abordagem instrumental comportamental; 
- O MI é uma estratégia. Um programa de marketing baseado na comunicação com os 
funcionários. O desenvolvimento do seu potencial e motivação – remunerando aqueles 
que prestam serviços excelentes. 

Normativo 

Sasser e Arbeit 
(1976)* 

- O MI conduz à satisfação no trabalho; 
- Dirigido para os funcionários de contacto; 
- Abordagem instrumental comportamental; 
- O MI é implementado através da pesquisa de mercado interna e reengenharia do 
trabalho com o objectivo de desenvolver trabalhos que atraem e retêm fornecedores de 
serviço excelentes.  

Normativo 

William (1977)* - O MI conduz à maior satisfação no trabalho; 
- Dirigido aos funcionários de contacto; 
- Abordagem instrumental comportamental; 
- O MI é uma estratégia para lidar com preocupações de status e de salário do pessoal 
de contacto de forma a melhorar o serviço ao cliente. 

Normativo 

Berry (1981, 
1987*) 

- O MI conduz à satisfação no trabalho; 
- Dirigido para os funcionários de contacto; 
- Abordagem instrumental comportamental; 
- O MI é uma estratégia para a reengenharia do trabalho e comunicação interna com o 
objectivo de fornecer uma mentalidade de serviços aos funcionários de contacto. 

Normativo 

Grönroos (1983)* - O MI conduz à consciência do cliente; 
- Dirigido à totalidade da organização e seus funcionários; 
-Abordagem instrumental comportamental; 
- O MI é uma estratégia para desenvolver um estado mental apropriado que permitirá a 
eficiência do serviço ao cliente sob uma paradigma mais vasto de gestão de 
relacionamentos. 

Normativo 

Tansuhaj et al. 
(1987)* 

- O MI conduz a maiores níveis de satisfação no trabalho e comprometimento para 
com a organização; 
- Dirigido aos funcionários de contacto; 
- Abordagem instrumental comportamental; 
- Responsabilidade dos especialistas de marketing da organização; 
- O MI é implementado através da comunicação com os funcionários. 

Empírico 

Gummesson 
(1987)* 

O MI conduz a maiores níveis de produtividade e eficiência; 
- Dirigido a todos os funcionários envolvidos na cadeia de valor de serviços; 
- Abordagem mecanicista; 
- O MI é implementado através da comunicação com os funcionários e mecanismos de 
mudança cultural. 

Estudo de 
caso 

Tansuhaj et al. 
(1988) 

- O MI conduz a maiores níveis de satisfação no trabalho e comprometimento para 
com a organização; 
- Dirigido aos funcionários de contacto; 
- Abordagem instrumental comportamental; 
- Responsabilidade dos especialistas de marketing da organização; 
- O MI é implementado através da comunicação com os funcionários. 

Normativo 

George (1990) - MI em trocas internas efectivas; 
- Dirigido para todos os funcionários 
- Abordagem holística; 
- O MI é implementado através da coordenação dos departamentos de marketing e 
recursos humanos para melhorar a orientação para o serviço da organização. 

Normativo 

Ahmed e Rafiq 
(1993)* 

- MI conduz a melhor eficiência da estratégia de marketing através do alinhamento, 
motivação e integração dos funcionários relativamente à implementação de 
estratégias. 
- Dirigido para todos os funcionários; 
- Abordagem holística; 
- O MI é implementado pela aplicação de técnicas de marketing bem como práticas de 
gestão de recursos humanos para facilitar a implementação dos objectivos de mercado 
da empresa. 

Normativo 

 
Foreman e Money 
(1995) 

- O MI pode ter vários objectivos dependendo em quem é seleccionado (grupos 
específicos de funcionários ou toda a organização); 
- Pode ser dirigido para departamentos específicos ou para a totalidade da 
organização; 

 
Empírico 
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- Abordagem instrumental comportamental; 
- O MI é implementado através da comunicação, desenvolvimento e gestão 
participativa, e motivação e recompensa. 

Varey (1995) - O MI conduz à satisfação das necessidades dos funcionários, como indivíduos e 
como fornecedores de serviços; 
- Dirigido aos funcionários de contacto; 
- Abordagem holística; 
- O MI é implementado através de comunicações internas com o objectivo de vender a 
ideia da importância do serviço ao cliente. 

Normativo 

Piercy (1995) - O MI conduz ao alinhamento estratégico; 
- Dirigido para aqueles que podem influenciar a implementação da estratégia de 
marketing; 
- Abordagem instrumental comportamental; 
- O MI permite a remoção de barreiras interdepartamentais para desenvolver e 
implementar os objectivos de marketing da empresa. 

 

Grönroos (1997)* - O MI resulta em pessoal com mentalidade de vendas e serviço; 
- Dirigido a todos os funcionários, independentemente da hierarquia e descrições do 
trabalho; 
- Abordagem instrumental comportamental; 
- O MI deve ser integrado com a função de marketing, dado que o marketing é da 
responsabilidade de todos os funcionários que influenciam o valor ao cliente. 

Normativo 

Wasmer e 
Brunner (1999)* 

- O MI conduz ao alinhamento dos objectivos dos indivíduos com os da empresa; 
- Dirigido a todos os funcionários; 
- Abordagem instrumental comportamental; 
- O MI é implementado através de pesquisa de mercado formal e informal e 
comunicação para vender os objectivos da empresa internamente. 

Normativo 

Varey e Lewis 
(1999) 

- O MI conduz à gestão de mudança; 
- Dirigido para todos os funcionários 
- Abordagem holística; 
- O MI é a filosofia e o comportamento que permite mudanças organizacionais rápidas 
em resposta ao ambiente macro e micro da empresa. 

Normativo 

Rafiq e Ahmed 
(2000)  

- O MI conduz ao incremento da produtividade e melhoramentos no trabalho; 
- Dirigido para todos os funcionários; 
- Abordagem holística; 
- O MI é o esforço planeado para atingir a satisfação dos funcionários, satisfação dos 
clientes e coordenação interfuncional através do empowerment dos funcionários. 

Normativo 

Ahmed e Rafiq 
(2003) 

- O MI conduz ao incremento da produtividade e melhoramentos no trabalho; 
- Dirigido para todos os funcionários; 
- Abordagem holística; 
- O MI é um quadro conceptual cultural e um instrumento para atingir o alinhamento 
estratégico, enquanto se constrói competências de serviço ao cliente pela gestão de 
relacionamentos internos através da comunicação interna. 

Normativo 

Naude et al. 
(2003) 

- O MI resulta em melhoramentos na satisfação no trabalho e na adopção da 
orientação para o mercado; 
- Dirigido a todos os funcionários envolvidos na cadeia de criação de valor para o 
serviço; 
- A implementação percebida do MI é influenciada pelas características individuais e 
organizacionais. 

Empírico 

Ballantyne 
(2003)* 

- O MI conduz à renovação do conhecimento; 
- Dirigido a todos os funcionários; 
- Abordagem mecanicista; 
- O MI influencia os procedimentos e operações de serviço facilitando a sua 
reengenharia utilizando inputs tanto do ambiente interno como externo. 

Normativo 

Lings (2004) - A orientação para o mercado interno (OMI) representa a filosofia da empresa; 
- A OMI conduz a níveis superiores de satisfação no trabalho; 
- Dirigido para os funcionários de contacto; 
- Existem três principais aspectos da IMO, nomeadamente a pesquisa de mercado 
interna, comunicações, resposta. 

Normativo 

Lings e Greenley 
(2005b) 

- O termo MI é usado alternadamente com a orientação para o mercado interno, para 
descrever o esforço para melhorar o clima interno; 
- Conduz a níveis superiores de satisfação no trabalho; 
- Dirigido para funcionários de serviço; 
- Abordagem instrumental comportamental. 

Empírico 

Fonte: Adaptado de Gounaris (2005:2,3); * Fontes retiradas de Gounaris (2005) 
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ANEXO 3.1: Algumas características de estudos que abordam as relações entre 
o marketing interno e a orientação para o mercado  

Autores/Tipo de 
estudo 

Marketing interno Orientação para o 
mercado 

Resultados 

Lings (2000) 
 
Aplicado aos gestores 
de lojas retalhistas do 
Reino Unido. 
Respostas válidas 
obtidas: 766  
Tx. de resp.: 22% 

Escala de Lings et al 
(2000): 6 dimensões, 20 
itens:  

- Interação de grupo 
- Flexibilidade salário 
- Interacção  
- Flexibilidade trabalho 
- Ambiente externo 
- Interação formal 

Alfa de Cronbach = entre 
0,64 e 0,83 

Escala de Kohli et al 
(1993): 3 dimensões 
Alfa de Cronbach = N.D. 

Os resultados comprovam a 
existência de uma relação 
entre o marketing interno e 
a orientação para o 
mercado. 

Conduit e Macondo 
(2001) 
Dirigido a funcionários 
de diferentes níveis de 
gestão em empresas de 
serviços Australianas 
Respostas válidas 
obtidas: 368  
Tx. de resp.: 57% 

Escala de orientação para o 
cliente interno (Internal 
Customer Orientation):  
7 itens 
 
 
 
Alfa de Cronbach = 0,8113 

Escala de Narver e Slater 
(1990) modificada 
- Orientação para o cliente 
externo 
- Orientação para os 
concorrentes 
- Coordenação inter-
funcional 
Alfa de Cronbach = 
0,8448; 0,8186; 0,8893 

A hipótese que relaciona a 
orientação para o cliente 
externo com a orientação 
para o mercado foi 
suportada. 

Ahmed et al. (2003): 
Aplicado a executivos 
seniores em 463 
empresas produtoras e 
41 empresas de serviços 
Respostas válidas 
obtidas: 111 
Tx. de resp.: 22% 

Escala de marketing-mix 
interno  
Ahmed et al (2003): 3 
dimensões, 10 variáveis 

- Mix de suporte da 
gestão de topo 
- Mix da coordenação 
interfuncional 
- Mix de suporte de 
processos de negócio 

Alfa de Cronbach = de 
0,7149 a 0,9239 

Escala de Narver e Slater 
(1990) modificada: 3 
dimensões, 14 itens 
- Orientação para o cliente 
externo 
- Orientação para os 
concorrentes 
- Coordenação 
interfuncional 
 
Alpha: ND 

O mix de marketing interno 
influencia a orientação para 
o mercado. 

Lings e Greenley 
(2005b) 
Aplicado a gestores 
retalhistas do Reino 
Unido 

Escala de Lings e Greenley 
(2005a) – orientação para o 
mercado interno (5 
dimensões e 16 itens) 

Adaptação da escala 
MARKOR de Kohli et al., 
1993): 3 dimensões 

A orientação para o 
mercado interno tem um 
impacto positivo e 
significativo na orientação 
para o mercado externo 
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QUESTIONÁRIO  

Antes de iniciar o preenchimento do questionário, gostaríamos que tivesse presente os seguintes aspectos: 

 É objectivo deste estudo analisar algumas práticas de relacionamento que as Câmaras Municipais 

estabelecem com os seus munícipes e com os seus funcionários, e os seus efeitos no desempenho.  

 Responda a todas as questões colocando uma cruz (X) no respectivo quadrado ( ). Por favor, tome 

especial cuidado para não deixar nenhuma questão em branco.  

 O preenchimento deste questionário tomará cerca de 25 minutos do seu tempo. Tendo em conta que não 

existem, neste questionário, solicitações de informações de carácter quantitativo (por ex: dados 

financeiros), pedimos-lhe que o seu preenchimento seja efectuado em condições sócio-psicológicas de 

quietude (por ex. em casa ou num intervalo do horário de trabalho). 

 
Questão 1: 

Nesta questão, solicitamos-lhe que utilize a sua experiência para que possamos 
compreender as práticas de relacionamento que os dirigentes desta Câmara 
Municipal estabelecem com os seus funcionários. Assinale, para cada uma das 
seguintes afirmações, o seu grau de concordância ou discordância, de acordo 
com a escala: 1 – Desacordo totalmente (DT), 2 – Desacordo parcialmente (DP), 3 – Sem opinião 

(SO), 4 – Concordo parcialmente (CP),  e  5 – Concordo totalmente (CT).  
  DT DP SO CP CT 
  1 2 3 4 5 
 Obtenção de informação interna:      

1 Tentamos identificar, de forma regular, o que os funcionários 
pretendem desta CM.  

     

2 Tentamos identificar, de forma regular, o que os funcionários 
desta CM pensam sobre as funções que desempenham. 

     

3 Se notamos que algum dos funcionários desta CM está a 
comportar-se de forma inesperada, tentamos identificar a 
razão do problema que o está a afectar. 

     

4 Falamos regularmente com os funcionários para saber mais 
sobre o seu trabalho. 

     

5 Efectuamos regularmente avaliações dos funcionários nas 
quais discutimos os seus pedidos e sugestões. 

     

6 Os membros do executivo desta CM encontram-se com os 
funcionários, pelo menos uma vez por ano, para discutir as 
suas expectativas relativamente ao seu futuro no seu 
emprego.  

     

7 Os membros do executivo desta CM interagem directamente 
com os funcionários para saber como satisfazê-los melhor.  

     

8 Fazemos pesquisas sobre as necessidades internas dos 
serviços. 

     

9 Efectuamos inquéritos aos funcionários, pelo menos uma vez 
por ano, para averiguar a qualidade do seu emprego. 

     

10 Pedimos regularmente às pessoas responsáveis pela 
realização dos inquéritos de opinião para identificar 
influências no comportamento dos nossos funcionários. 

     

 Continua na página seguinte 
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 Continuação: DT DP SO CP CT 
  1 2 3 4 5 

 Disseminação da informação interna:      
11 Reunimos regularmente com os funcionários para relatar assuntos 

relacionados com toda a CM. 
     

12 Informamos regularmente os funcionários sobre as questões que 
afectam o seu ambiente de trabalho. 

     

13 Nas reuniões de funcionários, contamos com a presença regular de 
membros de todos os níveis hierárquicos. 

     

 Resposta à informação interna:      

14 Quando nos apercebemos que os funcionários não estão satisfeitos 
com a nossa gestão ou supervisão, tentamos corrigir os nossos 
comportamentos. 

     

15 Quando descobrimos que os funcionários gostariam que 
alterássemos as suas condições de trabalho, os 
departamentos/divisões/secções envolvidos efectuam esforços 
concertados nesse sentido. 

     

16 Efectuamos mudanças ao que fazemos quando o feedback dos 
funcionários nos indica que estão insatisfeitos com a sua situação. 

     

Questão 2: 
Nesta questão, gostaríamos de conhecer a sua percepção sobre o grau de 
satisfação global com o emprego e o envolvimento dos funcionários que 
trabalham nesta Câmara Municipal (CM). Para as seguintes afirmações, assinale 
o seu grau de concordância ou discordância, utilizando a escala:  
1 – Desacordo totalmente (DT), 2 – Desacordo parcialmente (DP), 3 – Sem opinião (SO), 4 – Concordo 
parcialmente (CP), e   5 – Concordo totalmente (CT).  
 
  DT DP SO CP CT 
  1 2 3 4 5 
 Satisfação dos funcionários com o emprego:      

1 Em geral, os funcionários desta CM estão satisfeitos com o seu 
emprego.  

     

2 Os funcionários desta CM pensam frequentemente em deixar o seu 
emprego. 

     

3 Em geral, os funcionários desta CM estão satisfeitos com o tipo de 
trabalho que fazem.  

     

 Envolvimento dos funcionários com a CM:      
4 Os funcionários sentem que o seu futuro está fortemente ligado ao 

desta CM. 
     

5 Os funcionários estão dispostos a efectuar esforços suplementares 
se isso contribuir para os bons resultados desta CM.      

6 Os laços estabelecidos entre os dirigentes desta CM e os 
respectivos funcionários são fracos. 

     

7 Em geral, os funcionários orgulham-se de trabalhar nesta CM.      
8 Quando necessário, os funcionários ultrapassam as obrigações 

inerentes às suas funções para assegurar que a CM atinja os seus 
objectivos. 

     

9 Os funcionários têm pouco empenho com esta CM.      
10 Para nós, é evidente que os funcionários gostam desta CM.      
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Questão 3: 
Esta questão procura caracterizar algumas práticas de relacionamento 
estabelecidas entre esta Câmara Municipal (CM) e os seus munícipes. Assinale 
o seu grau de concordância ou discordância relativamente a cada afirmação, 
tendo em conta a escala: 1 – Desacordo totalmente (DT), 2 – Desacordo parcialmente (DP), 3 – 
Sem opinião (SO), 4 – Concordo parcialmente (CP), e  5 – Concordo totalmente (CT).  

  DT DP SO CP CT 
  1 2 3 4 5 

 Obtenção de informação externa:      
1 Esta CM não conhece a opinião dos munícipes sobre os serviços 

públicos que lhes presta. 
     

2 Esta CM recolhe informações sobre as necessidades não satisfeitas 
dos seus munícipes. 

     

3 Esta CM preocupa-se em conhecer o que fazem outras autarquias 
para satisfazer as necessidades dos munícipes. 

     

4 Esta CM recolhe informações sobre o impacto que determinadas 
decisões podem ter na vida dos munícipes. 

     

5 Esta CM solicita opiniões públicas, através de reuniões abertas ou 
com os grupos que podem ser afectados. 

     

6 Nesta CM realizam-se, periodicamente, inquéritos de opinião para 
conhecer aspectos do município e das suas pessoas. 

     

7 Nesta CM não se realizam, periodicamente, visitas aos bairros dos 
munícipes com o objectivo de estar perto e conhecer as suas 
necessidades. 

     

8 Esta CM não conhece as necessidades de grupos cuja voz se escuta 
com menor frequência (ex: analfabetos, pessoas com menos 
recursos). 

     

9 Esta CM não dedica tempo e esforço para compreender as 
necessidades dos seus munícipes. 

     

10 Esta CM não dedica tempo e esforço para compreender como o 
meio envolvente (ex. factores económicos, sociais, políticos, etc.) 
influencia as necessidades dos munícipes. 

     

11 Nesta CM organizam-se discussões/reuniões, com grupos de 
utilizadores e não utilizadores dos serviços, para conhecer atitudes e 
comportamentos dificilmente captados pelos inquéritos de opinião. 

     

12 Nesta CM não se conhece o grau de satisfação dos munícipes com 
os serviços prestados. 

     

13 Esta CM é lenta na detecção de mudanças na envolvente que a 
rodeia (ex: alterações económicas, sociais, políticas, ecológicas, 
etc.). 

     

14 Esta CM é lenta na detecção de mudanças nas necessidades dos 
munícipes. 

     

 Disseminação da informação externa:      
15 Nesta CM, as informações sobre os munícipes são comunicadas a 

todos os departamentos/divisões/secções. 
     

16 Todos os departamentos/divisões/secções responsáveis pela 
prestação dos serviços estão coordenados para a satisfação das 
necessidades dos munícipes. 

     

17 Os funcionários em contacto com o público dispõem de fluxos de 
comunicação adequados para reportar problemas que surjam no 
desempenho das suas funções. 

     

18 Quando ocorre algo que afecta os munícipes, as pessoas que 
trabalham nesta autarquia rapidamente se inteiram do assunto. 
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 Continuação: DT DP SO CP CT 
  1 2 3 4 5 

 
 

Resposta à informação externa:      
19 As informações sobre as necessidades dos munícipes são 

consideradas na planificação de políticas públicas. 
     

20 Nesta CM, não se fornecem informações aos munícipes sobre 
os seus direitos. 

     

21 Nesta CM, não se fornecem informações aos munícipes sobre 
como aceder e utilizar um determinado serviço. 

     

22 Nesta CM, na comunicação com os munícipes, não se utiliza 
uma linguagem simples e clara. 

     

23 Nesta CM, não se facilita o contacto dos munícipes com o(s) 
funcionário(s) que estes necessitam contactar e no momento 
desejado. 

     

24 Esta CM não possui adequados canais de comunicação com o 
público. 

     

25 Esta CM não fomenta a participação dos munícipes na vida 
política do município. 

     

26 Nesta CM, as reclamações dos munícipes não são tidas em 
consideração. 

     

Questão 4: 
Desde o início do actual mandato, e em termos médios, como avalia o 
desempenho desta Câmara Municipal, relativamente aos seguintes indicadores.  
Coloque uma cruz (X) no respectivo quadrado ( ), utilizando a escala indicada à direita. 

  
Muito 
Mau 

 
Mau 

 
Razoável 

 
Bom 

Muito 
Bom 

  1 2 3 4 5 

       
1 O grau de execução orçamental.      
2 O grau de realização dos objectivos financeiros.      
3 O grau de execução das actividades geradoras de 

receita. 
     

4 As medidas relacionadas com o uso eficaz dos 
fundos de tesouraria. 

     

5 Os resultados de inspecções (internas e externas).      
6 As medidas de gestão financeira 

prudente/responsável. 
     

       
7 O clima laboral.      
8 O nível de competência dos funcionários.      
9 O grau de satisfação dos munícipes.      

IMPORTANTE: Por favor, verifique se todas as questões anteriores foram 
respondidas. 
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Questão 5: 
No grupo de questões que lhe apresentamos de seguida, solicitamos-lhe alguns dados 
de caracterização. Por favor, responda preenchendo os espaços em branco ou marque um X na resposta mais 
apropriada. 
 
1) Identificação:  
    Câmara Municipal de ______________________________________________ 

2) Número total de funcionários (funcionários do quadro de pessoal e contratados): 
______________________ 

 
Elementos relativos à pessoa que responde ao questionário: 

3)   Cargo ocupado na Câmara Municipal: __________________________________ 

4)   Principal responsabilidade/tutela nesse cargo: _____________________________ 

5)   Tempo de trabalho nesse cargo: ________ (anos) ________ (meses) 

6)   Tempo de trabalho na Câmara Municipal: ________ (anos) ________ (meses) 

7)   Sexo: Feminino     Masculino  

8)   Idade:  _______ (anos)  

9)  Habilitações literárias: ________________________________________________ 

 
Por favor, responda, agora, a duas últimas perguntas: 

 Nada  
Confiante 

Confiante Totalmente 
Confiante 

10)   Indique, por favor, até que ponto está confiante nas suas 
respostas em termos de conhecimento desta instituição:    

 
  11) Pretende que lhe enviemos o relatório síntese com os resultados deste estudo?   S                 N  
           Se respondeu sim, por favor, especifique o seu endereço:  
______________________________________________________________________________________________ 

COMENTÁRIOS: Agradecíamos que nos deixasse qualquer comentário relativamente a este 
questionário. Por favor, utilize o verso da página para fazê-lo. 
 

 

 

☺ TERMINOU AQUI ESTE QUESTIONÁRIO.  

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 
MUITO IMPORTANTE:  

Por favor, introduza este questionário no envelope em anexo (porte pago e endereçado) e 
coloque-o no correio. 
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ANEXO 4.2: Carta de apresentação do estudo e do questionário 

Vila Real, 22 de Março de 2007 
 

Exmo(a) Sr(a), 
 
Como é do seu conhecimento, são diversos os desafios enfrentados pelas organizações 

públicas locais, face às crescentes solicitações de que são alvo por parte de diversas 

entidades. Com o objectivo de dar um contributo para a modernização, a melhoria da 

qualidade na prestação de serviços, e o bom desempenho das autarquias, um grupo 

de docentes de três Universidade Portuguesas, está a conduzir um estudo sobre as práticas 

de relacionamento que as Câmaras Municipais estabelecem com os seus cidadãos e 

com os seus funcionários, e os seus efeitos no desempenho.  

Tendo em consideração o seu saber de experiência feito acerca desta problemática, 

gostaríamos de convidá-lo a participar nesta investigação, juntamente com as restantes 

85 Câmaras Municipais da Região Norte. Para esta investigação, é especialmente 

importante conhecer a visão dos elementos do executivo das autarquias.  

Esperançados na sua cooperação, informamos que, dentro de alguns dias, receberá um 

questionário que visa mensurar diversos aspectos relacionados com o tema em análise. 

A sua colaboração é indispensável para a realização desta pesquisa. Todas as 

informações prestadas estão sujeitas ao mais rigoroso sigilo, garantindo-se a total 

confidencialidade das respostas dos inquiridos. 

Informamos que, a partir de meados de 2008, as Câmaras Municipais envolvidas 

receberão um sumário dos resultados obtidos. Caso necessite de esclarecimentos 

adicionais sobre qualquer assunto relativo a esta investigação, não hesite em contactar-

nos1. 

 
Atenciosamente, 
Ana Paula Rodrigues  

                                                 
1    Por favor, o seguinte contacto está à sua disposição:  

 Drª. Ana Paula Rodrigues, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Departamento de Economia, Sociologia e 
Gestão, Av. Almeida Lucena, 1, 5000 - 660 Vila Real; Tel: 259302200.; e-mail: anarodri@utad.pt. 
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Vila Real, 26 de Março de 2007 
 
 
Exmo(a) Sr(a),  
 

Conforme correspondência enviada em 22 de Março, segue, em anexo, o questionário 

relativo ao estudo sobre as práticas de relacionamento que as Câmaras Municipais 

estabelecem com os seus munícipes e com os seus funcionários, e seus efeitos no 

desempenho.  

A sua participação nesta pesquisa é essencial para a viabilidade deste 

estudo. O preenchimento deste questionário tomará cerca de 25 minutos do seu 

precioso tempo.  

Relativamente a este questionário não existem respostas certas nem erradas: trata-se de 

uma oportunidade para exprimir a sua opinião o mais objectivamente possível. 

Reiteramos que todas as informações prestadas estão sujeitas ao mais rigoroso sigilo, 

garantindo-se a total confidencialidade das respostas dos inquiridos, bem como a 

realização de um tratamento estatístico que respeite o anonimato das pessoas e das 

organizações participantes. 

O questionário preenchido deverá ser enviado directamente para o Departamento de 

Economia, Sociologia e Gestão/Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

utilizando o envelope (selado e endereçado) que acompanha esta carta. Por favor, não 

hesite em contactar-nos2, caso tenha algumas dúvidas no seu preenchimento.  

Na expectativa de poder contar com a sua colaboração para a melhoria contínua da 

qualidade dos serviços prestados aos munícipes e aos funcionários desta Câmara 

Municipal, antecipamos os nossos agradecimentos. 

Os mais cordiais cumprimentos, 

Ana Paula Rodrigues                 

                                                 
2    Por favor, o seguinte contacto está à sua disposição: 

     Drª. Ana Paula Rodrigues, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Departamento de Economia, Sociologia e 
Gestão, Av. Almeida Lucena, 1, 5000 - 660 Vila Real; Tel: 259302200.; e-mail: anarodri@utad.pt. 
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ANEXO 4.3: Cartas de apelo da participação 

Vila Real, 23 de Maio de 2007 
 

Exmo(a) Sr(a), 
 
No âmbito de um projecto desenvolvido por uma equipa de investigação de três 

Universidades Portuguesas, foi enviado recentemente um questionário, para os 

elementos do executivo deste município, com o objectivo de analisar as práticas de 

relacionamento que as Câmaras Municipais da Região Norte de Portugal estabelecem 

com os seus cidadãos e com os seus funcionários, e os seus efeitos no desempenho. 

Os questionários que já recebemos mostram a grande aceitação que este estudo está a 

ter. De facto, a taxa de resposta tem sido significativa: cerca de 60% das Câmaras 

Municipais já responderam. Este facto demonstra a importância deste estudo para a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e aos funcionários.  

Para que este estudo possa representar adequadamente a realidade dos Municípios da 

Região Norte de Portugal é imprescindível contar com a vossa ajuda. Nesse sentido, 

ainda esperamos poder contar com a sua participação, através do preenchimento do 

referido questionário (segue, em anexo, um novo exemplar do mesmo). Se, entretanto, 

já tiver respondido, por favor ignore esta carta e aceite o nosso agradecimento pela sua 

valiosa colaboração. 

Relembramos que todas as informações prestadas estão sujeitas ao mais rigoroso sigilo, 

garantindo-se a total confidencialidade das respostas dos inquiridos. Por favor, não 

hesite em contactar-nos3, caso tenha algumas dúvidas.  

Certos da sua compreensão para mais este apelo, ficar-lhe-emos extremamente 

agradecidos se nos enviasse o questionário o mais rapidamente possível. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Ana Paula Rodrigues 

                                                 
3    Por favor, o seguinte contacto está à sua disposição: 

     Drª. Ana Paula Rodrigues, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Departamento de Economia, Sociologia e 
Gestão, Av. Almeida Lucena, 1, 5000 - 660 Vila Real; Tel: 259302200.; e-mail: anarodri@utad.pt. 
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Vila Real, 23 de Junho de 2007 

Exmo(a) Sr(a), 
 
No âmbito de um projecto desenvolvido por uma equipa de investigação de três 

Universidades Portuguesas, foi enviado recentemente um questionário, para os 

elementos do executivo deste município, com o objectivo de analisar as práticas de 

relacionamento que as Câmaras Municipais da Região Norte de Portugal estabelecem 

com os seus cidadãos e com os seus funcionários, e os seus efeitos no desempenho. 

Estamos gratos em perceber o grande interesse neste estudo: cerca de 70% das 

Câmaras Municipais já responderam. Por esse motivo, o prazo de recolha dos dados 

foi alargado, permitindo que os municípios que ainda não participaram possam fazê-lo 

agora.  

Tendo em conta que, até ao presente, não recebemos qualquer resposta da vossa parte 

(talvez por falta de oportunidade em responder ou porque o questionário enviado não chegou 

devidamente ao seu destino), segue, em anexo, um novo exemplar do mesmo.  

Por favor, não deixe de participar: as características deste município fazem toda 

a diferença e, do respectivo distrito, a sua Câmara Municipal é das poucas que 

ainda não se encontra representada no estudo. O questionário pode ser respondido 

pelos membros do executivo ou, em sua substituição, pelos directores/chefes de 

departamento/divisão/secção. 

Certos da sua compreensão para mais este apelo, ficar-lhe-emos extremamente 

agradecidos se nos enviasse o questionário o mais rapidamente possível. Se, 

entretanto, já tiver respondido, por favor ignore esta carta e aceite o nosso 

agradecimento pela sua participação. Não hesite em contactar-nos4, caso tenha algumas 

dúvidas.  

Com os melhores cumprimentos, 

Ana Paula Rodrigues 

                                                 
4    Por favor, o seguinte contacto está à sua disposição: 

     Drª. Ana Paula Rodrigues, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Departamento de Economia, Sociologia e 
Gestão, Av. Almeida Lucena, 1, 5000 - 660 Vila Real; Tel: 259302200.; e-mail: anarodri@utad.pt. 
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ANEXO 5.1: Estatísticas descritivas de algumas variáveis de caracterização dos 
respondentes 

 
Quadro 1: Idade dos 118 respondentes 

   Statistic Std. Error 
Mean 42,31 ,872 

Lower Bound 40,58     
95% Confidence Interval for Mean 
  
  

Upper Bound 
44,04   

 5% Trimmed Mean 41,87   
 Median 42,00   
 Variance 85,208   
 Std. Deviation 9,231   
 Minimum 27   
 Maximum 72   
 Range 45   

 
Quadro 2: Nº de funcionários das 70 CM 

   Statistic Std. Error 
Mean 430,69 58,131 

Lower Bound 314,72     
95% Confidence Interval for Mean 
  

Upper Bound 
546,65   

 5% Trimmed Mean 368,17   
 Median 244,00   
 Variance 236547,49

4   

 Std. Deviation 486,361   
 Minimum 56   
 Maximum 3266   
 Range 3210   

 
Quadro 3: Nº de habitantes para as 70 CM 

   Statistic Std. Error 
Mean 48525,61 7135,967 

Lower Bound 34289,75     
95% Confidence Interval for 
Mean 
  
  

Upper Bound 
62761,48   

 5% Trimmed Mean 41037,12   
  
Median 21551,00   

 Variance 3564541386,386   
 Std. Deviation 59703,780   
 Minimum 3378   
 Maximum 300868   
 Range 297490   
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Quadro 4: Área geográfica para as 70 CM 
  Statistic Std. Error 
Mean 229,78 22,681 

Lower Bound 184,53     
95% Confidence Interval for 
Mean 
  
  

Upper Bound 
275,03   

 5% Trimmed Mean 208,28   
 Median 181,50   
 Variance 36008,955   
 Std. Deviation 189,760   
 Minimum 8   
 Maximum 1174   
 Range 1166   

 
 
 

Quadro 5: Nº de freguesias para as 70 CM 
   Statistic Std. Error 
Mean 23,63 1,948 

Lower Bound 19,74     
95% Confidence Interval for 
Mean 
  
  

Upper Bound 
27,51   

 5% Trimmed Mean 22,08   
 Median 19,00   
 Variance 265,570   
 Std. Deviation 16,296   
 Minimum 1   
 Maximum 89   
 Range 88   

 



 366 

ANEXO 5.2: Teste para amostras independentes (Independent Samples Test) 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean  
Differen

ce 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 
GII1 Equal variances 

assumed ,000 ,998 ,352 116 ,726 ,062 ,175 -,285 ,408 

  Equal variances not 
assumed     ,352 111,69 ,726 ,062 ,175 -,285 ,408 

GII2 Equal variances 
assumed ,346 ,557 ,034 116 ,973 ,006 ,161 -,313 ,324 

  Equal variances not 
assumed     ,034 106,54 ,973 ,006 ,162 -,316 ,327 

GII3 Equal variances 
assumed ,135 ,714 -,440 116 ,661 -,078 ,177 -,428 ,273 

  Equal variances not 
assumed     -,434 105,06 ,665 -,078 ,179 -,433 ,277 

RII14 Equal variances 
assumed 5,042 ,027 1,271 115 ,206 ,254 ,200 -,142 ,649 

  Equal variances not 
assumed     1,302 114,98 ,196 ,254 ,195 -,132 ,640 

RII15 Equal variances 
assumed ,559 ,456 -,215 115 ,830 -,035 ,161 -,354 ,285 

  Equal variances not 
assumed     -,219 114,84 ,827 -,035 ,158 -,347 ,278 

RII16 Equal variances 
assumed ,239 ,626 ,096 115 ,924 ,015 ,160 -,302 ,333 

  Equal variances not 
assumed     ,097 112,00 ,923 ,015 ,159 -,300 ,331 

ST1 Equal variances 
assumed 1,166 ,282 -,393 116 ,695 -,064 ,162 -,384 ,257 

  Equal variances not 
assumed     -,391 108,08 ,697 -,064 ,163 -,386 ,259 

ST2 Equal variances 
assumed ,009 ,925 ,637 116 ,526 ,113 ,177 -,238 ,463 

  Equal variances not 
assumed     ,638 111,81 ,525 ,113 ,177 -,237 ,463 

ST3 Equal variances 
assumed 1,538 ,217 -,549 116 ,584 -,076 ,138 -,350 ,198 

  Equal variances not 
assumed     -,545 107,09 ,587 -,076 ,140 -,353 ,201 

CO4 Equal variances 
assumed ,089 ,767 -,042 116 ,967 -,006 ,154 -,310 ,298 

  Equal variances not 
assumed     -,041 105,71 ,967 -,006 ,155 -,314 ,301 

CO5 Equal variances 
assumed 17,990 ,000 -2,325 116 ,022 -,438 ,188 -,811 -,065 

  Equal variances not 
assumed     -2,239 88,584 ,028 -,438 ,196 -,827 -,049 

CO6 Equal variances 
assumed ,000 ,991 -,395 116 ,693 -,071 ,178 -,424 ,283 
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  Equal variances not 
assumed    -,396 111,48 ,693 -,071 ,178 -,424 ,283 

GIE2 Equal variances 
assumed 1,166 ,283 ,157 116 ,876 ,029 ,183 -,334 ,391 

  Equal variances not 
assumed    ,159 115,05 ,874 ,029 ,181 -,330 ,387 

GIE3 Equal variances 
assumed ,529 ,469 -,073 116 ,942 -,011 ,154 -,317 ,294 

  Equal variances not 
assumed    -,072 103,20 ,942 -,011 ,157 -,322 ,299 

GIE4 Equal variances 
assumed ,152 ,697 ,347 116 ,729 ,052 ,149 -,243 ,347 

  Equal variances not 
assumed    ,344 106,27 ,732 ,052 ,150 -,246 ,350 

RIE19 Equal variances 
assumed ,089 ,766 -,070 116 ,945 -,009 ,133 -,273 ,255 

  Equal variances not 
assumed    -,070 114,05 ,944 -,009 ,132 -,271 ,253 

RIE20 Equal variances 
assumed ,667 ,416 -,602 116 ,548 -,076 ,126 -,325 ,174 

  Equal variances not 
assumed    -,602 111,54 ,548 -,076 ,126 -,325 ,174 

RIE21 Equal variances 
assumed 1,998 ,160 -,798 116 ,426 -,085 ,106 -,295 ,125 

  Equal variances not 
assumed    -,809 115,31 ,420 -,085 ,105 -,292 ,123 

RIE22 Equal variances 
assumed ,364 ,547 -,129 116 ,897 -,019 ,148 -,313 ,275 

  Equal variances not 
assumed    -,130 114,00 ,897 -,019 ,147 -,311 ,272 

RIE23 Equal variances 
assumed ,029 ,866 ,038 116 ,970 ,005 ,123 -,239 ,248 

  Equal variances not 
assumed    ,038 108,80 ,970 ,005 ,123 -,240 ,249 

DO1 Equal variances 
assumed ,287 ,593 -3,655 115 ,000 -,402 ,110 -,619 -,184 

  Equal variances not 
assumed    -3,661 111,73 ,000 -,402 ,110 -,619 -,184 

DO2 Equal variances 
assumed 2,158 ,145 -1,017 115 ,311 -,113 ,111 -,334 ,107 

  Equal variances not 
assumed    -1,005 104,57 ,317 -,113 ,113 -,337 ,110 

DO3 Equal variances 
assumed 7,484 ,007 ,758 115 ,450 ,086 ,114 -,139 ,311 

  Equal variances not 
assumed    ,779 113,50 ,437 ,086 ,110 -,133 ,305 

DO9 Equal variances 
assumed 1,347 ,248 -1,311 114 ,192 -,126 ,096 -,317 ,064 

  Equal variances not 
assumed    -1,312 109,51 ,192 -,126 ,096 -,317 ,064 
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