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Resumo - Tomando como base um estudo norte-americano, avalia-se o impacto 
da Orientação para o Mercado sobre o desempenho financeiro nas 
concessionárias de quatro das principais indústrias automobilísticas no Brasil. 
São avaliados também oito fatores considerados influenciadores do 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  
 

 

�Julgando pela atenção dada pelos pesquisadores e 
acadêmicos em palestras, livros e artigos, a Orientação para 
o Mercado é o coração da moderna administração de 
marketing e estratégia.� (NARVER e SLATER, 1990, p.20) 

 

 

Visando melhor compreender a relação entre Orientação para o Mercado e 

desempenho financeiro, esta dissertação dedica-se à análise da literatura sobre o 

tema e aplica um modelo empírico as concessionárias de quatro grandes 

indústrias automobilísticas brasileiras. A problemática que despertou o 

interesse pelo tema desta dissertação, assim como seus objetivos, são 

apresentados nas seções a seguir. 

 

 
1.1 � PROBLEMÁTICA 
 

Ao buscar compreender um fato, os pesquisadores atentam aos seus 

acontecimentos criando as chamadas �problemáticas� da pesquisa. Estas, 

surgem da lacuna existente entre a teoria pregada e a realidade aplicada 

despertando a necessidade do estudo. 

 

Esta dissertação apresenta duas problemáticas, englobando dois domínios:  
 

♦ a problemática da lacuna entre teoria e prática � entre a teoria e os fatos � no 

domínio do conceito da Orientação para o Mercado;  
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♦ a problemática da sobrevivência das concessionárias de automóveis no 

mercado brasileiro frente às adversidades competitivas, de mercado e 

econômicas. 

 

 
Para o domínio da Orientação para o Mercado, sua base teórica encontra-se no 

conceito de marketing que, embora seja o princípio da disciplina de marketing, 

ainda tem recebido relativamente pouca atenção (NARVER e SLATER, 1990). 

Os próprios estudiosos do tema (KOHLI e JAWORSKI, 1990; NARVER e 

SLATER,1990), constatam haver poucos esforços no desenvolvimento de uma 

estrutura da implementação do conceito de marketing, levando a um contraste 

entre a filosofia de administração e sua real implementação nas organizações. A 

Orientação para o Mercado visa a implementação do conceito de marketing, sendo 

a organização considerada orientada para o mercado quando suas ações são 

consistentes a este conceito. 

 

No domínio das concessionárias de veículos no Brasil, estas vem enfrentando, 

desde a última década, várias oscilações no mercado que, entre os anos de 1993 

e 1997, apresentou o maior volume de vendas de veículos na história do setor 

no país. Este auge da demanda por automóveis acabou saturado e, somado ao 

desaquecimento da economia interna e mundial, culminou na queda das 

vendas de veículos, estagnada em 2002 (FENABRAVE, 2003). A partir deste 

cenário, o comércio de veículos deixou de ser lucro garantido para os 

empresários do mercado (SIMÃO, 2002). Além de enfrentarem a queda da 

demanda e o desaquecimento da economia, as concessionárias passaram a ter seu 

principal fornecedor (as montadoras) como concorrentes potenciais ao 

começarem a vender carros diretamente aos consumidores pela Internet. 

Atualmente as concessionárias se veêm obrigadas a buscar novos negócios no 

mercado que garantam sua sobrevivência (SIMÃO, 2002; ROLIM, 2001). 
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1.2 - JUSTIFICATIVA 

 

O tema dessa dissertação, Orientação para o Mercado e desempenho financeiro, é 

bastante interessante por avaliar questões práticas do mundo organizacional, 

não sendo apenas um estudo limitado à teoria. Além do mais, trata-se de um 

tema atual por presenciarmos certa mudança de cultura das empresas, de um 

foco interno para o foco na fidelização de consumidores. Também, há as 

dificuldades enfrentadas pelas empresas em serem orientadas para o mercado 

sem menosprezar o atingimento de um desempenho financeiro satisfatório.  

 

Atualmente, as empresas têm de atender às necessidades de seu mercado e 

ainda garantir a lucratividade. Caso contrário, estão fora do mercado. E este 

comportamento das empresas não se restringe às grandes corporações. 

Empresas pequenas e familiares percebem esta necessidade de priorizar os 

consumidores e parece que isto também vale para as concessionárias de 

automóveis do Brasil (SIMÃO, 2002; ROLIM, 2001). 

 

Aborda-se nesta dissertação o setor automobilístico brasileiro devido à sua 

importância na economia do país. Este ramo, como um todo, responde por 6% 

do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (SIMÃO, 2002), movimenta no 

mercado interno algo em torno de R$ 61 bilhões por ano (BALANÇO ANUAL, 

2002), reúne mais de 4.000 concessionárias e emprega, somente no setor de 

distribuição, 229 mil funcionários (FENABRAVE, 2003). Apesar dos números 

expressivos do setor, as baixas vendas e a alta concorrência, frente a um 

consumidor que busca cada vez mais vantagem no momento de aquisição de 

um veículo, fazem com que as concessionárias busquem uma �fórmula� do 

equilíbrio entre satisfação do consumidor e rentabilidade. 
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As montadoras aqui analisadas quanto ao seu grau de Orientação para o Mercado 

e desempenho financeiro foram a General Motors, Fiat, Volkswagen e Ford que, 

juntas, respondem por mais de 80% do mercado (FENABRAVE, 2003). Foram 

abordadas todas as concessionárias destas quatro montadoras no Brasil.  

 

 
1.3 - OBJETIVOS 

 

Características próprias do setor automobilístico brasileiro, como alta 

competitividade entre as montadoras e concessionárias e baixa margem de lucro, 

devem reclamar a Orientação para o Mercado. Neste contexto, esta dissertação 

tem dois objetivos: 

 

1. delinear um modelo ligando os constructos Orientação para o Mercado, 

influenciadores da lucratividade e desempenho financeiro;  

 

2. identificar quais constructos do modelo delineado influenciam o 

desempenho financeiro numa amostra de concessionárias brasileiras 

General Motors, Fiat, Volkswagen e Ford. 

  

Para alcançar tais objetivos dois estudos foram fundamentais, um como base 

teórica e outro como base empírica. Utilizou-se o modelo teórico proposto por 

NARVER e SLATER (1990) de mensuração da Orientação para o Mercado e 

utilizou-se os dados brutos das amostras dos estudos de URDAN (2000, 2001a, 

2001b). À esses dados brutos, aplicou-se a técnica de regressão logística. Isto foi 

possível pelo fato de a autora desta dissertação ter sido assistente de duas 

pesquisas deste professor. Mais ainda, tendo atuado na primeira pesquisa de 

URDAN (2000), a autora dessa dissertação envolveu-se com todo o processo de 

tal pesquisa desde o desenho do questionário às conclusões.  
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Expostos os objetivos, a seguir encontra-se um delineamento da estrutura desta 

dissertação. 

 
 

1.4 � ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está dividida em oito capítulos. Aqui, no Capítulo 1 foram 

tratadas as problemáticas que despertaram o estudo para essa dissertação, suas 

justificativas e os objetivos. 

 

O Capítulo 2 trata da Orientação para o Mercado. Ele inicia apresentando o 

conceito de marketing, base teórica para a Orientação para o Mercado. Em seguida, 

é apresentada a definição básica deste conceito. Posto isto, este capítulo abrange 

o que dizem os principais estudiosos do tema, quais foram seus esforços de 

pesquisa e seus resultados.  

 

No Capítulo 3 há uma breve descrição do setor automobilístico brasileiro. Aí 

incluem-se os principais participantes do mercado e o volume de vendas de 

automóveis no Brasil. Também são abordados os efeitos da economia do país 

nos negócios do setor automobilístico. 

 

O Capítulo 4 apresenta as definições da pesquisa desta dissertação como as 

questões e hipóteses, o tipo de pesquisa, a escala e a amostra. No Capítulo 5 são 

relatadas as etapas de coleta, análise e tratamento dos dados, com as análises 

univariada e multivariada dos dados e averiguação dos requisitos da técnica 

estatística da regressão múltipla. Este capítulo atende ao primeiro objetivo desta 

dissertação. Finalizando, o Capítulo 6 traz as características da técnica 

estatística de fato empregada, os resultados obtidos e o modelo empírico 

encontrado para a amostra analisada; atendendo assim ao segundo objetivo 

desta dissertação.  
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As discussões gerenciais sobre os achados com o modelo empírico analisado e 

as limitações incidentes e as implicações para futuros estudos compõem o 

Capítulo 7.  
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CAPÍTULO 2 � ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 
 

 

É extensa a gama de estudos acadêmicos referentes à Orientação para o Mercado e 

desempenho financeiro. A década de 90 foi o ápice da discussão em torno deste 

tema entre os acadêmicos, sendo produzida uma vasta literatura tanto teórica, 

onde o autor se limita a discutir conceitos, a estabelecer relações entre variáveis 

e a desenvolver modelos teóricos, quanto empírica, onde o autor testa os 

modelos teóricos desenvolvidos. Vários são os enfoques dados pelos autores, 

com o intuito de enriquecer o conhecimento sobre o tema. Alguns enfoques são: 

   

♦ análise do conceito da Orientação para o Mercado em relação ao conceito de 

marketing (WEBSTER, 1988; MOORMAN, 1999),  

 
♦ análise da Orientação para o Mercado como uma cultura organizacional 

(DESHPANDE e WEBSTER, 1989; SLATER e NARVER, 1995),  

 
♦ desenvolvimento de um modelo da composição da Orientação para o 

Mercado, definindo variáveis influenciadoras, moderadoras e antecedentes 

(KOHLI e JAWORSKI, 1990; JAWORSKI e KOHLI, 1993; PELHAM, 1997; 

DESHPANDE, FARLEY, 1998b; PELHAM, 2000; SCHLEGELMILCH, RAM, 

2000),  

 
♦ análise da Orientação para o Mercado frente a estratégias competitivas (DAY, 

WENSLEY, 1988; McKEE, VARADARAJAN, PRIDE, 1989; TADEPALLI, 

AVILA, 1999; PELHAM, 1999),  

 
♦ construção de uma escala válida  para mensurar a Orientação para o Mercado 

(NARVER E SLATER, 1990; KOHLI, JAWORSKI e KUMAR, 1993; 

DESHPANDE, FARLEY, 1998a), 
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♦ discussão de como uma organização pode ser orientada para o mercado e 

quais as vantagens disto (SHAPIRO, 1988; PAYNE, 1988; DAY, 1994; 

NARVER e SLATER, 1998; DAY, 1998; DAY, 1999; JAWORSKI, KOHLI e 

SAHAY, 2000).  

 

 
Esses são somente alguns enfoques apresentados pela literatura do tema, 

havendo ainda vários outros que não cabe aqui relatar. Esta dissertação é um 

estudo empírico, que necessita de um modelo para aplicar empiricamente, e não 

um estudo dedicado à ampla revisão da literatura. Logo, são aqui apresentados 

os principais estudos em torno de modelos da Orientação para o Mercado. 

 

Inicia-se este capítulo com uma breve revisão do conceito de marketing e uma 

breve introdução ao tema Orientação para o Mercado. Em seguida são expostos os 

principais estudos que discutem a composição da Orientação para o Mercado.  

 
 

2.1. O CONCEITO DE MARKETING 

 

A causa que ameaça o crescimento das empresas, segundo  LEVITT (1960), se 

encontra na sua própria administração e não na saturação do mercado. Este 

pensamento é corroborado por WEBSTER (1988) que lembra que a 

concorrência, as mudanças tecnológicas e as mudanças nas preferências dos 

consumidores existem desde que o homem iniciou suas atividades comerciais. 

Para WEBSTER (1988), o que ocorreu no mercado dos negócios é que as 

empresas cometeram erros em suas ações, alguns até fatais, ao responder às 

características do mercado. Estes erros foram ocasionados, segundo LEVITT 

(1960) e WEBSTER (1988) pelo foco dado às suas atividades organizacionais. O 

foco das empresas tem sido até pouco tempo atrás, e até hoje em certas 
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empresas, no produto e não nos consumidores. Este foco é altamente prejudicial 

para a empresa, conforme menciona LEVITT (1960):  

 

�A visão de que uma indústria é um processo de satisfação do 
consumidor, e não um processo de produção de bens, é vital 
para todos os executivos compreenderem. Uma indústria inicia 
com os consumidores e suas necessidades, e não com uma 
patente, matéria-prima ou habilidade de vendas.� (LEVITT, 
1960, p. 55) 

 
 

A partir desta visão, a chave para um melhor desempenho organizacional não 

se concentra mais no volume de vendas, mas sim na satisfação do consumidor 

WEBSTER (1988). Exige-se uma mudança de cultura nas empresas que passam 

a trabalhar com dois conceitos básicos de estratégia. O primeiro conceito, 

externo à empresa, trata da análise e da segmentação do mercado com o intuito 

de identificar o nicho de consumidores que mais se identificam com o negócio 

da empresa. O segundo conceito, interno às empresas, é uma consequência do 

primeiro e refere-se à diferenciação do produto frente às necessidades do nicho 

de consumidores identificado objetivando a retenção destes (WEBSTER, 1988). 

 

Assim, a mudança de foco para uma �Orientação para o Mercado�, isto é, com base 

nas necessidades dos consumidores, visa tornar a empresa as seguidoras dos 

clientes alvo (LEVITT, 1960). Mas, para tanto, é vital o comprometimento da 

empresa em ter esta orientação como parte de sua cultura e direcionar esforços 

internos para alcançá-la. Isto porque o conceito de marketing exige mudanças 

contínuas frente às mudanças do mercado e mudanças normalmente são 

difíceis de acontecer nas organizações (WEBSTER, 1988). 

 

O primeiro passo importante é a empresa calcar suas atividades na teoria, isto é, 

ter uma base que dê consistência a seus atos. Neste sentido, a base da Orientação 

para o Mercado é o conceito de marketing. Segundo KOHLI e JAWORSKI (1990), a 
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literatura oferece diversas definições para o conceito de marketing, mas todas 

contêm pontos em comum, como os três pilares: foco nas necessidades do 

consumidor, coordenação de marketing e rentabilidade via satisfação do 

consumidor. 

 

O foco no mercado alvo, que antecipa o foco nas necessidades do consumidor, 

pressupõe que nenhuma empresa consegue atuar de maneira eficaz em todos os 

segmentos de mercado e nem satisfazer as necessidades de todos os 

consumidores. É necessário a empresa definir seu mercado alvo e conceber um 

programa de marketing específico a fim de atingir resultados efetivamente. 

Para tanto, é preciso conhecer os fatores relacionados às informações de 

mercado (KOHLI e JAWORSKI, 1990), pois há variáveis que são externas aos 

indivíduos mas que influenciam seus comportamentos, como as 

regulamentações e a concorrência. 

 

O foco nas necessidades dos consumidores é o elemento central de marketing 

(KOHLI e JAWORSKI, 1990). Esta não é uma tarefa fácil, pois alguns 

consumidores não têm, conscientemente, uma definição clara de suas 

necessidades ou, simplesmente, não conseguem definí-las. Portanto, a orientação 

para o consumidor requer das empresas incorporar a visão do próprio 

consumidor; e esta é conhecida com pesquisas, ou seja, obtendo-se informações. 

Os mesmos autores ainda salientam a importância de se conhecer não somente 

as necessidades atuais dos consumidores, mas também as futuras. 

 

No que tange à coordenação de marketing, esta pressupõe uma integração entre 

todos os departamentos da empresa visando satisfazer as necessidades dos 

consumidores. Logo, a responsabilidade pela Orientação para o Mercado não é 

apenas do departamento de marketing (KOHLI e JAWORSKI, 1990).  

 



19 

A lucratividade é considerada por alguns autores como o objetivo do conceito de 

marketing (NARVER e SLATER, 1990), sendo uma conseqüência da Orientação 

para o Mercado para outros autores (KOHLI e JAWORSKI, 1990 e LEVITT, 1960).  

 

É com base nesses três conceitos de marketing que o conceito da Orientação para o 

Mercado é moldado. Do que trata este conceito é o tema da seção seguinte. 

 

 

2.2. INTRODUÇÃO À ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO  

  

Qual a definição de Orientação para o Mercado? Por que ser orientado para o 

mercado? Como ser orientado para o mercado? Esses tópicos são aqui 

discutidos. 

 

As organizações sempre se depararam com inúmeras teorias da administração 

como base teórica de suas atividades, onde cada uma defende uma ação 

específica com enfoque único (teorias de marketing, de finanças, de produção e 

de estratégia). PAYNE (1988) enumera cinco teorias com enfoques 

diferenciados, expostas no Quadro 1, embora mencione haver inúmeras que 

norteiam a orientação das ações das empresas.  
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QUADRO 1 

Os Diferentes Enfoques às Teorias de Orientação 

e as Atitudes das Organizações 

 
Foco da Teoria Orientação Atitudes Associadas 
   

Marketing  Produto �A qualidade de nossos produtos vende 

por si só, e os consumidores sempre vão 

querer nossos produtos.� 
   

Finanças Custo �A única forma de melhorar os lucros é 

reduzindo os custos de marketing e 

produção.� 
   

Produção  Capacidade �Quanto mais produzirmos, mais 

rentável seremos. Então, vamos ao 

mercado fazer os consumidores 

comprarem.� 
   

Estratégia Irregularidade de 

Mercado  

�Não podemos planejar para o futuro 

nesse segmento, ninguém sabe o que vai 

acontecer daqui a um dia ou no 

próximo.� 
   

Todos os 

departamentos da 

organização 

Mercado �Nós fazemos nossa lucratividade ao 

criar oportunidade para cada vez mais 

satisfazer a necessidade de nossos 

consumidores.� 
 

Fonte: PAYNE, 1988, p.47. 

 
 

Segundo PAYNE (1988), há organizações em que mais de um tipo de teoria, 

mesmo que conflitantes, orientam suas ações. Para ele, quanto mais orientações 

estiverem presentes nas organizações, mais árduo será alcançar a Orientação 

para o Mercado. Daí uma das razões de as ações das empresas não responderem 
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satisfatoriamente às necessidades de mercado, corroborando o exposto por 

LEVITT (1960).  

 

Segundo PAYNE (1988), várias organizações reconhecem a necessidade de 

responderem às necesidades do mercado no segmento em que atuam; 

entretanto, fazem pouco para mudar sua posição. Sobre esta mesma 

problemática, LICHTENTHAL e WILSON (1992) mencionam que o mundo dos 

negócios sabe da importância da Orientação para o Mercado e que muitos falam 

dela se dizendo orientados para o mercado; entretanto, cada empresa possui 

uma idéia diferente sobre esse conceito e não sabe como aplicá-lo.  

 

Essa diversidade de interpretações é que faz com que as empresas não 

consigam ser orientadas para o mercado. LICHTENTHAL e WILSON (1992) 

apontam quatro motivos para tal: (a) diversas áreas das empresas não 

entendem o que vem a ser Orientação para o Mercado; (b) indivíduos não sabem 

como traduzir suas funções tradicionais em funções orientadas para o mercado; 

(c) muitos departamentos não têm conhecimento das atividades e objetivos de 

outros departamentos; (d) indivíduos não tem a cultura de passar 

conhecimentos entre os departamentos. 

 

Então, o que vem a ser Orientação para o Mercado? Várias são as interpretações 

dadas pelos pesquisadores sobre o tema. Para SHAPIRO (1988), a Orientação 

para o Mercado pode ser definida como um conjunto de processos de 

marketing que envolvem toda uma organização, sendo bem mais complexo do 

que a idéia simplista de se aproximar do consumidor. PAYNE (1988) menciona 

que os processos de marketing envolvem toda a empresa no intuito de fazer 

com que as necessidades de seus clientes sejam satisfeitas pelos 

produtos/serviços ofertados. Já para NARVER, SLATER e TIETJE (1998) a 

Orientação para o Mercado é a cultura da organização pela qual os funcionários 
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estão compromissados a criar, continuadamente, valor superior para seus 

consumidores. 

 

Independente de sua interpretação, a Orientação para o Mercado exige das 

organizações profunda transformação cultural, sendo necessário que as 

mudanças partam dos executivos para os funcionários (LICHTENTHAL e 

WILSON, 1992; SHAPIRO, 1988). Ela também requer, segundo SHAPIRO 

(1988), que haja ênfase da empresa: (a) na busca por informações do mercado 

por todos os departamentos, (b) nas tomadas conjuntas de decisão entre os 

departamentos, e não de forma isolada, e (c) no senso de compromisso em 

todos os funcionários com a Orientação para o Mercado. Para NARVER, SLATER 

e TIETJE (1998) a Orientação para o Mercado é um processo de aprendizado que 

exige das organizações o estabelecimento de princípios normativos referentes às 

habilidades individuais, aos incentivos de recompensa, às estruturas dos 

departamentos e às práticas de criação de valor para os clientes. 

 

Para tornar-se orientada para o mercado, as organizações devem mudar sua 

concepção e, para tal, devem primeiramente definir seu sistema de criação de 

valor (LICHTENTHAL e WILSON, 1992). Segundo eles, identificadas e 

analisadas cada uma das dimensões de seu sistema, as organizações devem 

visualizar quais não vão ao encontro das exigências da Orientação para o Mercado 

e devem realizar mudanças. Para SHAPIRO (1988) há três características que 

fazem uma empresa ser orientada para o mercado: (a) as informações 

importantes sobre o processo de compra dos consumidores devem permear 

todas as funções da empresa, isto é, devem circular entre os departamentos de 

P&D, vendas, marketing, entre outros; (b) as decisões estratégicas devem ser 

tomadas interdepartamentalmente; (c) os departamentos devem tomar decisões 

bem coordenadas e devem executá-las com senso de responsabilidade.  
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Percebe-se, aqui, alguns pontos em comum mencionados por SHAPIRO (1988), 

PAYNE (1988), LICHTENTHAL e WILSON (1992), NARVER, SLATER e TIETJE 

(1998) quanto ao conceito da Orientação para o Mercado. Para eles é necessário: 

 

1. haver uma mudança profunda de cultura da organização; 

 
2. haver o compromisso primeiro dos executivos e, posteriormente, de 

todos os funcionários da organização; 

 
3. buscar sempre informações sobre o mercado consumidor; 

 
4. haver o envolvimento de todos os departamentos da organização. 

 
 

É com base nestes pontos que a definição de um modelo conceitual e empírico 

da Orientação para o Mercado será buscada, conforme estudos apresentados nas 

próximas seções.  

 
 

2.3. OS ESTUDOS DE NARVER & SLATER 

 

2.3.1. NARVER & SLATER - 1990 

 

O trabalho de NARVER e SLATER (1990) foi selecionado por ter sido o primeiro 

a desenvolver e a testar um modelo empírico da relação entre Orientação para o 

Mercado e desempenho financeiro. Por isto mesmo, ele é muito utilizado como base 

de comparação em vários outros estudos do assunto no meio acadêmico 

(JAWORSKI e KOHLI, 1993; KOHLI, JAWORSKI e KUMAR, 1993; DAY, 1994; 

PELHAM e WILSON, 1996). 
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O fato que despertou o interesse dos pesquisadores John Narver e Stanley Slater 

para o desenvolvimento do estudo do tema Orientação para o Mercado foi o 

conhecimento acadêmico (LEVITT, 1960; WEBSTER, 1988) de que o 

desempenho de uma empresa é afetado pelo seu grau de Orientação para o 

Mercado. Mas NARVER e SLATER (1990) identificaram uma lacuna entre a 

teoria e a prática. Estes autores destacam a ausência de uma mensuração válida 

da relação entre Orientação para o Mercado e desempenho financeiro, dificultando a 

implementação prática deste conceito nas empresas.  

 

�... até hoje ninguém desenvolveu uma medida válida para ela 
(Orientação para o Mercado) ou calculou sua influência no 
desempenho organizacional. Como resultado, empresas que 
buscam implementar a Orientação para o Mercado não têm tido 
nenhuma orientação específica do que precisamente é a 
Orientação para o Mercado e quais os efeitos no desempenho 
organizacional.�                          (NARVER e SLATER, 1990, p.20) 

 

 
NARVER e SLATER (1990) fazem uma revisão do conceito de Orientação para o 

Mercado e da sua relação com o desempenho financeiro (com o intuito de definir 

seus componentes), desenvolvem um modelo estatisticamente válido, o aplicam 

em empresas selecionadas e, finalmente, analisam o efeito da Orientação para o 

Mercado sobre a lucratividade. 

 

Antes de NARVER e SLATER (1990), vários outros autores (BAIN, 1968; DAY, 

1984; AAKER, 1992) estudaram os temas Orientação para o Mercado, desempenho 

financeiro e vantagem competitiva sustentável, estabelecendo uma relação 

conceitual entres eles. Foi com base nestes estudos que NARVER e SLATER 

(1990) identificaram os componentes para o constructo Orientação para o 

Mercado. 

 

Segundo NARVER e SLATER (1990), três elementos comportamentais 

(orientação para o consumidor, orientação para a concorrência e coordenação entre os 
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departamentos) constituem a Orientação para o Mercado (dois deles advindos do 

conceito de marketing), além de dois critérios de decisão (foco no longo prazo e 

lucratividade). NARVER e SLATER (1990) inferiram que: (a) a Orientação para o 

Mercado é um constructo uni-dimensional; (b) os três componentes 

comportamentais são, na média, de igual importância. A embasar tais uni-

dimensionalidade e igualdade de importância é a alta correlação teórica1 entre 

os componentes. 

 

NARVER e SLATER (1990) definem como orientação para o consumidor e 

orientação para a concorrência todas as atividades organizacionais envolvidas na 

aquisição de informações sobre os indivíduos e as empresas atuantes no 

mercado alvo. O elemento coordenação entre os departamentos pressupõe que os 

esforços de todos e de cada departamento da empresa estejam todos voltados 

para a criação de valor para o consumidor. A principal hipótese enunciada por 

NARVER e SLATER (1990) foi a de uma relação entre a Orientação para o 

Mercado e a lucratividade, sendo esta uma relação direta: maior a Orientação 

para o Mercado, maior a lucratividade ou menor a Orientação para o Mercado, 

menor a lucratividade, mantendo-se os demais fatores constantes. 

 

Já para o critério de decisão foco no longo prazo, NARVER e SLATER (1990) 

sugerem que a Orientação para o Mercado possui um foco no longo prazo tanto 

em relação à lucratividade como na implementação de cada um dos três 

elementos comportamentais. Afinal, a sobrevivência de uma empresa 

pressupõe uma perspectiva de longo prazo.  

 

A variável de desempenho financeiro utilizada por NARVER e SLATER (1990) é o 

�Retorno sobre Ativo (ROA) medido no principal mercado servido pela empresa 

no ano anterior em relação ao ROA da concorrência�. O Retorno sobre o Ativo é 

                                                
1 Nota-se aqui que os autores descrevem suas hipóteses de teste, não havendo ainda a 
confirmação estatística das mesmas. Por isso tratam como �correlação teórica�. 
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um índice financeiro que mensura a eficácia administrativa em gerar retorno 

sobre as vendas e os investimentos. Esta é, portanto, uma medida da 

lucratividade da empresa (BREALEY e MYRES, 1992). O Retorno sobre o Ativo é 

calculado por meio da fórmula (2.1).  

 

ROA = Lucro Líquido                                              (2.1) 
     Ativo Total 

 

 
Uma outra forma de medir o Retorno sobre o Ativo é com o chamado método DU 

PONT (PEREIRA, 1995). Este, agrupa medidas de atividade e lucratividade 

para determinar outro índice, o Retorno sobre o Investimento (ROI). Para o 

ROA, o método DU PONT utiliza um índice de lucratividade (margem líquida 

sobre as vendas) e um índice de administração do ativo (giro do ativo total). A 

fórmula para o Retorno sobre o Ativo pelo método DU PONT é: 

 

ROA = margem líquida sobre as vendas x giro do ativo                              (2.2) 
 
 

ROA =  Lucro Líquido            x          Vendas Totais          =            Lucro Líquido 
    Vendas Totais                     Ativo Total                       Ativo Total 
 

 
A visão da fórmula DU PONT, de que o Retorno sobre o Ativo é resultado da 

margem líquida das vendas realizadas multiplicada pelo giro do ativo (isto é, 

pelo volume de vendas) facilita a interpretação. No contexto desta dissertação 

para que uma concessionária de veículos tenha um bom desempenho financeiro, é 

necessário que sua margem líquida sobre as vendas seja alta e que o seu volume 

de vendas também o seja.  

 

NARVER e SLATER (1990), hipotetizaram que maior a Orientação para o 

Mercado, maior o desempenho financeiro, mantendo constantes as demais 



27 

variáveis. Assim, NARVER e SLATER (1990) queriam demonstrar 

empriricamente haver uma relação positiva entre a Orientação para o Mercado e 

desempenho financeiro. NARVER e SLATER (1990) relatam uma curva em forma 

de �U� para a relação entre Orientação para o Mercado e desempenho financeiro. 

Sendo a Orientação para o Mercado a abcissa e o desempenho financeiro a ordenada, 

os maiores pontos do desempenho financeiro, isto é, as extremidades mais altas do 

gráfico, referem-se ao valor mais baixo e ao valor mais alto da Orientação para o 

Mercado. Eles estabelecem este formato de curva para as empresas que têm seus 

produtos e serviços considerados �commodities�, isto é, genéricos. Para estas 

empresas, NARVER e SLATER (1990) constatam que, há dois tipos de relação 

entre a Orientação para o Mercado e desempenho financeiro, positivo e negativo. 

 

Atentos em isolar os efeitos da Orientação para o Mercado no desempenho 

financeiro, NARVER e SLATER (1990) ressaltam a importância de controlar 

outras possíveis variáveis que possam afetar a lucratividade. Assim, eles 

incluíram, revisando a literatura de organização industrial e de estratégia de 

marketing, seis fatores de mercado e dois fatores específicos das empresas como 

influenciadores da lucratividade, conforme Figura 1. Esses fatores são: poder do 

comprador, poder do fornecedor, concentração de vendedores, barreiras de entrada, 

crescimento de mercado, mudança tecnológica, tamanho do negócio e custo operacional 

do negócio.  

 

NARVER e SLATER (1990) esperam para as variáveis poder do comprador e 

poder do fornecedor uma relação negativa destas com o desempenho financeiro. 

Eles mencionam haver uma �visão tradicional� de que compradores e 

vendedores são elementos �oponentes� da empresa. Logo, maior o poder do 

comprador, maior a eficácia deste quando da negociação por preços baixos. Do 

mesmo modo, NARVER e SLATER (1990) estabelecem que maior o poder do 

fornecedor, maiores serão suas exigências quando da negociação como prazos de 

pagamentos mais curtos, lote mínimo para venda ou obrigatoriedade de 
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comprar determinado produto de baixa venda quando comprado um produto 

de alta venda. 

 

NARVER e SLATER (1990) definem a concentração de vendedores como a 

concentração das vendas do mercado em quatro ou até oito empresas. Assim, 

empresas que participam desta concentração de vendas do mercado apresentam 

alto desempenho financeiro, numa relação positiva.  

 

 
FIGURA 1 - Elementos da Orientação para o Mercado: Modelo dos Efeitos 
Independentes 
 

Fonte: NARVER e SLATER, 1990, p.29 

 

 
A facilidade de entrada refere-se às características de um determinado mercado 

(leis regulamentadoras, exigência de capital inicial e grau da concorrência), que 

estabelecem o grau de facilidade que uma nova empresa enfrenta ao iniciar suas 
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atividades. Para NARVER e SLATER (1990), maior a facilidade de entrada, maior 

a competitividade entre as empresas, afetando negativamente o desempenho 

financeiro. 

 

NARVER e SLATER (1990) estabelecem uma relação positiva entre o 

crescimento de mercado e o desempenho financeiro com base em �convenções�. 

Estas convenções baseiam-se na facilidade das empresas em adquirir novos 

consumidores quando do crescimento do mercado, elevando sua lucratividade. 

Apesar de estabelecerem esta relação, eles desenvolvem um argumento próprio 

de que ela deve ser negativa. 

 

As mudanças tecnológias, para NARVER e SLATER (1990), influenciam 

negativamente o desempenho financeiro, por requererem das empresas alto 

investimento no acompanhamento das inovações. Lembre-se que o Retorno sobre 

Ativo (ROA) considera o lucro líquido e não o faturamento bruto. Deste modo, 

qualquer atividade que requeira capital, como investimentos em tecnologia, 

apresentam chance de impactar negativamente o desempenho financeiro. 

 

O tamanho do negócio, para NARVER e SLATER (1990) refere-se ao percentual 

de mercado da empresa frente ao maior competidor atuante no mercado. Sua 

relação com o desempenho financeiro é positiva. O custo operacional para NARVER 

e SLATER (1990) é medido em relação ao custo do principal concorrente. Eles 

estabelecem uma relação positiva deste com o desempenho financeiro. 

 

A investigação empírica de NARVER e SLATER (1990) começou com uma 

pesquisa exploratória aplicada no ramo de madeiras, mais especificamente a 

140 unidades estratégicas de negócio de uma grande corporação norte-

americana. Estas unidades de negócio foram diferenciadas por eles com base 

nos produtos oferecidos: commodities e não commodities. Produtos commodities 

são idênticos em qualidade e desempenho em relação à concorrência. Produtos 
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não commodities têm valor superior ao adaptar os produtos commodities, 

acrescentando benefícios ao consumidor. Havia dois tipos de negócio na 

amostra de não commodities: (a) produtos especiais, com alto valor agregado; (b) 

distribuição, isto é, venda dos produtos da empresa para atacadistas e 

exportadores. Para o mercado de produtos commodities, onde a estratégia é 

voltada para preço, NARVER e SLATER (1990) esperavam uma média mais 

baixa no grau de Orientação para o Mercado, uma média mais baixa para cada um 

dos três componentes comportamentais e, uma média mais baixa referente à 

lucratividade deste negócio em relação à média esperada nos demais negócios 

(não commodities).  

 

Para se validar um modelo, há quatro aspectos básicos a considerar: validade 

do conteúdo, dimensionalidade, fidedignidade e validade do constructo (HAIR 

et al., 1998; PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). Cada um destes aspectos, como 

abordados por NARVER e SLATER (1990), é apresentado nas seções a seguir. 

 

Antes, cabe esclarecer a diferença entre �validade do conteúdo� e �validade do 

constructo�, isto porque o emprego do termo �validade� em diferentes 

propósitos, comumente encontrado na literatura, tem causado confusão e má-

interpretação de suas reais e diferentes funções (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 

1991, p.31). Estes autores mencionam haver três classificações para o termo 

�validade�, que diferem na inferência a ser feita: validade de conteúdo, validade 

de critério e validade do constructo. A validade de conteúdo avalia a 

correspondência entre o conteúdo apresentado nos itens de um instrumento 

(questões de um questionário, por exemplo) e a teoria que o embasa (HAIR et 

al., 1998). A validade de critério, também conhecida como validade de predição,  

foca a habilidade do instrumento de medida em predizer ou não o fato que está 

sendo estudado (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). Por sua vez, a validade de 

constructo testa se o instrumento desenvolvido realmente mede o que está 

sendo estudado (HAIR et al., 1998). PEDHAZUR e SCHMELKIN salientam que, 
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embora haja essas três classificações, a �validade� é um único conceito, não 

cabendo se falar em �tipos� de validade.  

 

Dos testes de validade, os realizados por NARVER e SLATER (1990) foram o de 

conteúdo e o de constructo, apresentados a seguir. A partir de um modelo 

conceitual, é necessário desenvolver uma ferramenta, como um questionário, 

para mensurar o objeto de estudo. Para que esta ferramenta atinja o seu 

propósito, é necessário que seja verificada a validade de seu conteúdo. 

 

�Provavelmente o mais importante, e certamente o primeiro, 
aspecto [...] é examinar cuidadosamente [...] para determinar 
se este é vago, consistente logicamente e consistente com a 
teoria que o embasa ...� (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991, 
p.60) 

 

 
O teste da validade de conteúdo pode se dar por dois meios: avaliação 

subjetiva, com atribuição de notas às questões, por indivíduos considerados 

capacitados no tema em estudo, ou por meio de pré-teste com pequenas 

amostras (HAIR et al., 1998). O objetivo nesta etapa é garantir que, na 

ferramenta a ser usada para mensuração, haja relação entre os itens 

apresentados e a teoria.   

 

NARVER e SLATER (1990) desenvolveram diversas questões que medem os 

cinco componentes da Orientação para o Mercado (três componentes 

comportamentais e dois critérios de decisão) e as submeteram a três acadêmicos 

reconhecidos como formadores de opinião na área do marketing estratégico. 

Estes acadêmicos deram �notas� a cada uma das questões, de acordo com sua 

consistência com a Orientação para o Mercado, e ainda incluiram novas questões 

que julgaram convenientes. As questões com as maiores �notas� e algumas 

consideradas importantes, das sugeridas pelos acadêmicos, constituiram um 

novo questionário que foi novamente submetido por NARVER e SLATER 
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(1990) a um diferente grupo de acadêmicos, também considerados �autoridades� 

em marketing estratégico. As questões com as maiores �notas�, deste segundo 

grupo, constituiram a escala preliminar para a pesquisa exploratória de 

NARVER e SLATER (1990). 

 

Às questões selecionadas foi associada uma escala tipo Likert de 7 pontos, com 

o valor �1� indicando que a unidade de negócio pesquisada não se engaja em 

nenhuma prática da Orientação para o Mercado; e com o valor �7� indicando que a 

unidade de negócio se engaja fortemente na prática da Orientação para o 

Mercado, conforme NARVER e SLATER (1990). 

 

Ainda para garantir a validade do conteúdo da escala, NARVER e SLATER 

(1990) utilizaram outro recurso: o pré-teste. O instrumento foi enviado a seis 

gerentes (atuais e antigos) das unidades de negócio da organização pesquisada. 

Algumas ambiguidades de interpretação foram identificadas no pré-teste, 

sendo a escala refinada. 

 

Tendo utilizado dois recursos de testes na elaboração da escala, NARVER e 

SLATER (1990) garantiram a validade do conteúdo dela, considerando-a pronta 

para aplicação na amostra das 140 unidades de negócio. O questionário com a 

escala foi então direcionado aos membros da gerência de cada uma das 140 

unidades de negócio, totalizando 440 questionários. A não identificação dos 

respondentes foi garantida, evitando-se respostas enviesadas.  

 

A taxa de retorno de questionários válidos obtida por NARVER e SLATER 

(1990) foi de 84%, ou seja, 371 questionários. Das 140 unidades de negócio, 113 

(81%) não apresentaram valores faltantes em seus questionários, sendo assim 

distribuídos: 36 unidades de commodity, 23 unidades de não-commodity / 

produtos especiais, 51 unidades de não-commodity / distribuição e 3 unidades 

de não-commodity / exportação.   
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Antes de aplicar a técnica estatística de análise da regressão, NARVER e 

SLATER (1990) realizaram os testes de fidedignidade, unidimensionalidade e 

validação do constructo da escala. O teste de fidedignidade visa garantir que as 

variáveis utilizadas em um modelo estejam medindo de forma consistente o 

objeto de estudo, independentemente de quantas vezes este objeto seja medido. 

A cada medida, deve haver consistência com os valores das demais medidas. 

 

A fidedignidade pode ser testada de várias formas, como: teste e reteste, 

formulários equivalentes e consistência interna (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 

1991, p. 88 e 89). No primeiro caso, um grupo de respondentes é medido duas 

vezes da mesma maneira, isto é, com o mesmo questionário, mas em momentos 

diferentes. No segundo caso, um grupo de respondentes é medido duas vezes 

mas com questionários semelhantes, em momentos diferentes ou não. Nestes 

dois casos os resultados da primeira coleta e o a segunda coleta são comparados 

entre si, verificando-se se houve consistência das respostas. A outra forma de se 

testar a fidedignidade, consistência interna, analisa a consistência entre os itens 

que compõem o instrumento de medida. Esta análise pode ser feita com a 

correlação entre um item com o total da escala, entre um item com outro item, e 

da escala como um todo (esta, medida pelo coeficiente alpha de Cronbach) 

(HAIR et al., 1998; SPECTOR, 1992).  

 

Além disso é comum dividir a amostra em duas partes com o intuito de 

verificar se o resultado de uma parte é semelhante, consistente com a outra 

metade. Conforme PEDHAZUR e SCHMELKIN (1991), esta forma pode ser 

considerada como uma variação do teste e reteste e do formulário equivalente. 

A divisão da amostra foi uma das formas de teste da fidedignidade utilizada 

por NARVER e SLATER (1990). Na Tabela 1 estão os índices do alpha de 

Cronbach. 
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TABELA 1 

Análise de Fidedignidade da Escala da Orientação para o Mercado de 

NARVER & SLATER (1990) � Alpha de Cronbach 

 
Item Alpha de Cronbach 

  

Amostra 1 
 

Amostra 2 
   
Orientação para o Consumidor 0,8547 0,8675 

Orientação para a Concorrência 0,7164 0,7271 

Coordenação entre Departamentos 0,7112 0,7348 

Foco no longo prazo 0,4775 0,4080 

Ênfase no Lucro 0,1398 0,0038 

  
            Fonte: NARVER e SLATER, 1990, p. 24 
 
 

Conforme dados da Tabela 1, NARVER e SLATER (1990) identificaram que os 

componentes comportamentais orientação para o consumidor, orientação para a 

concorrência e coordenação entre departamentos têm um alpha superior à 0,7, limite 

considerado por eles para aceitação. Os dois critérios de decisão, para as duas 

amostras, apresentaram um alpha inferior à 0,7 (sendo bem menores para a 

ênfase no lucro do que para o foco no longo prazo). Assim, NARVER e SLATER 

(1990) determinaram que não poderiam ser feitas inferências na relação entre os 

dois critérios de decisão com os componentes comportamentais, devido à baixa 

fidedignidade dos primeiros. Por isto, as análises a seguir incluem somente os 

três elementos comportamentais da Orientação para o Mercado. 

 

A dimensionalidade testa se os itens de uma escala são unidimensionais, isto é, 

se são fortemente relacionados entre si medindo a mesma característica do 

objeto em estudo. Pode-se testá-la com uma análise fatorial exploratória ou 

confirmatória (HAIR et al., 1998). NARVER e SLATER (1990) somente relatam 

que a Orientação para o Mercado é um constructo unidimensional devido à alta 
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correlação entre os três elementos comportamentais que a compõe. Eles só 

informam terem examinado os três elementos comportamentais com uma 

análise fatorial exploratória, sem detalhar o procedimento. 

 

Para a validade de constructo, ou simplesmente validade, três formas de teste 

são consideradas: convergência, discriminância e nomologicidade (HAIR et al., 

1998). O teste de convergência avalia o grau com que duas medidas de um 

mesmo constructo são correlacionadas. Uma correlação alta indica que o 

instrumento mede o que foi esperado em relação ao objeto em estudo. O teste 

de discriminância avalia o grau com que duas variáveis conceitualmente 

similares são distintas. Aqui, uma baixa correlação entre as variáveis indica que 

o intrumento de medição do objeto em estudo é capaz de diferenciar objetos de 

estudo similares. A verificação nomológica avalia o grau com que o instrumento 

de um objeto de estudo prediz de forma eficaz outros objetos de estudo. A 

análise destes três testes de validade pode ser realizada com vários métodos, 

como a matriz multi-traço multi-método, equações estruturais ou simplesmente 

uma análise de correlação entre as variáveis do constructo (HAIR et al., 1998). 

 

Para examinar a validade de constructo dos componentes comportamentais da 

Orientação para o Mercado, NARVER e SLATER (1990) utilizaram a correlação 

entre as variáveis. Para a validade discriminante, foram identificadas na 

literatura três variáveis conceitualmente relacionadas com a Orientação para o 

Mercado: políticas de recursos humanos, vantagem competitiva baseada na 

diferenciação e vantagem competitiva baseada no baixo custo. As correlações 

entre estas variáveis com as da Orientação para o Mercado estão na Tabela 2. 
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TABELA 2 

Análise de Correlação entre Variáveis da Orientação para o Mercado com as 

Variáveis Política de Recursos Humanos, Estratégia de Diferenciação e 

Estratégia de Baixo Custo para a Validade do Constructo 
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Orientação para o 
Consumidor 

       

        
Orientação para a 
Concorrência 

0,7353       

        
Coordenação 
Interdepartamental 

0,7210 0,6564      

        
Orientação para o 
Mercado 

0,9120 0,9047 0,8699     

        
Política de Recursos 
Humanos 

0,4366 0,2686 0,5308 0,4561    

        
Estratégia de 
Diferenciação 

0,4424 0,4482 0,3261 0,4540 0,1630   

        
Estratégia de Baixo 
Custo 

0,2676 0,1766 0,3243 0,2767 0,5704 0,227  

       

Fonte: NARVER e SLATER, 1990, p. 26 
 
 

Sobre a validade de convergência do constructo Orientação para o Mercado, 

NARVER e SLATER (1990) verificaram que os três componentes dele 

apresentam altas correlações entre si, sendo todas maiores do que 0,65, 

conforme Tabela 2, confirmando que estes três elementos convergem em um 

único constructo.  
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Na validade discriminante, NARVER e SLATER (1990) selecionaram as 

variáveis coordenação entre departamentos e política de recursos humanos, 

considerando-as similares conceitualmente, já que relativas as políticas de 

administração de pessoal. NARVER e SLATER (1990) confirmaram a validade 

discriminante da escala de Orientação para o Mercado, já que a correlação entre a 

coordenação entre departamentos e a política de recursos humanos (0,53) foi bem 

menor do que a correlação da primeira com os demais componentes 

comportamentais da Orientação para o Mercado (0,72 e 0,65), conforme Tabela 2. 

 

NARVER e SLATER (1990) também testaram a validade da conformidade. Eles 

propuseram que as correlações entre os componentes da Orientação para o 

Mercado e a estratégia de diferenciação seriam maiores do que as correlações do 

primeiro com a estratégia de baixo custo. Isto porque a estratégia de 

diferenciação enfatiza aspectos externos à empresa (como serviços ao 

consumidor e rede de vendas) enquanto a estratégia de baixo custo é 

essencialmente voltada para aspectos internos à empresa. Os resultados 

encontrados, expostos na Tabela 2, suportam a validade da conformidade dos 

três componentes da Orientação para o Mercado. 

 

Em síntese, NARVER e SLATER (1990) demonstraram ser a escala válida para 

mensuração da Orientação para o Mercado. 

 

Na análise de regressão de NARVER e SLATER (1990) para composição do 

constructo unidimensional da Orientação para o Mercado, tomou-se a média 

aritmética dos seus três componentes comportamentais. Com o intuito de testar 

a não linearidade na relação da Orientação para o Mercado com a lucratividade 

para os negócios de commodity, NARVER e SLATER (1990) incluíram o 

constructo Orientação para o Mercado elevado ao quadrado. Estas duas variáveis 

e as oito variáveis ifluenciadoras da lucratividade, foram consideradas como as 

variáveis independentes da equação de regressão. A variável de desempenho 
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financeiro, o Retorno sobre o Ativo (ROA), é a variável independente do modelo 

deles.  

 

Daí, duas hipóteses enunciadas por NARVER e SLATER (1990). A primeira, de 

que há uma relação direta entre a Orientação para o Mercado e a lucratividade. A 

segunda hipótese é de que esta relação é positiva. Para testar estas hipóteses 

eles utilizaram a técnica estatística de regressão múltipla. O modelo testado foi, 

então, o seguinte:  

 

ROA = Orientação para o Mercado + Orientação para o Mercado2 � poder do 

comprador + poder do fornecedor + concentração de vendedores + barreiras 

de entrada + crescimento de mercado � mudanças tecnológicas + tamanho 

relativo do negócio � custos operacionais 

 

Para a hipótese principal, NARVER e SLATER (1990) concluiram haver uma 

relação direta entre a Orientação para o Mercado e o desempenho financeiro. Isto 

tanto para negócios de commodities como não commodities. 

 

�Os resultados encontrados suportam nossa hipótese, tanto 
para os negócios de commodities como não commodities, de que a 
Orientação para o Mercado é um determinante importante para a 
lucratividade das empresas.� (NARVER e SLATER, 1990, 
p.32) 

 

 
Para a segunda hipótese, isto é, de ser positiva a relação entre  a Orientação para 

o Mercado e o desempenho financeiro das empresas, NARVER e SLATER (1990) 

chegaram a dois tipos de resultados. Para os negócios de commodities esta 

relação positiva somente ocorre nas empresas orientadas para o mercado em 

um grau acima da média do praticado pelo seu segmento. Já para os negócios 

de não commodities, a relação entre Orientação para o Mercado e o desempenho 

financeiro das empresas apresenta pouca variação, ademais sendo não-linear. 
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NARVER e SLATER (1990) relatam inconsistência no efeito da variável poder do 

comprador na lucratividade, quando se trata de commodities: esperava-se uma 

relação negativa e, empiricamente, a relação foi positiva. A explicação deles é 

que alguns negócios de commodities, mesmos os orientados internamente, estão 

atentos às necessidades dos consumidores em potencial. 

 

NARVER e SLATER (1990, p.33) ressaltam, ainda, o fato de a Orientação para o 

Mercado ser um processo contínuo, sendo que a lei da economia aqui se aplica: 

�a partir de certo ponto, os custos incrementais para uma maior Orientação para 

o Mercado irá exceder os benefícios incrementais�. Portanto, cada empresa deve 

conhecer seu nível ótimo de Orientação para o Mercado no ambiente e mercado 

alvo que atua. 

 

Finalizando este estudo, NARVER e SLATER (1990) apontam três limitações do 

estudo. A primeira refere-se à restrição da amostra em apenas uma organização. 

Segundo eles, analisar opiniões de indivíduos de uma mesma corporação pode 

enviesar os resultados, já que se encontram inseridos em uma mesma cultura. A 

segunda limitação foi a ausência no modelo de fatores reguladores da 

sociedade, como regulações anti-truste, responsabilidade social e leis de defesa 

do consumidor, que podem afetar a Orientação para o Mercado e o desempenho 

financeiro. A última, refere-se à alta validade interna entre os constructos, o que 

limita a generalização dos resultados. 

 
 

2.3.2. SLATER & NARVER - 2000 

 

A partir das limitações apresentadas no estudo de NARVER e SLATER (1990), 

estes autores decidiram por reaplicar a análise feita. Deste modo, SLATER e 

NARVER (2000) analisaram a relação entre a Orientação para o Mercado e o 
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desempenho financeiro agora em uma grande e diversificada amostra, sendo esta 

composta por empresas de produtos e de serviços de três cidades diferentes.  

 

SLATER e NARVER (2000) utilizaram o mesmo modelo conceitual de seu 

estudo de 1990. Os resultados encontrados por SLATER e NARVER (2000) 

confirmaram os resultados encontrados do estudo de 1990, aumentando a 

confiança da existência de uma relação positiva entre a Orientação para o Mercado 

e o desempenho financeiro. 

 

 

Parte-se agora, para a exposição dos estudos de Jaworski e Kohli. 

 

 
2.4. OS ESTUDOS DE JAWORSKI & KOHLI 

 

Dos estudos de JAWORSKI e KOHLI sobre a Orientação para o Mercado, três são 

essenciais. O primeiro, em 1990, refere-se a um levantamento de conceitos e a 

uma teorização sobre possíveis variáveis de influência. Já o estudo de 1993a, 

testa empiricamente um modelo de Orientação para o Mercado; e o de 1993b 

concebe uma medida válida para a Orientação para o Mercado, a escala 

MARKOR. Estes estudos são expostos a seguir. 

 

 
2.4.1. KOHLI & JAWORSKI - 1990 
 

O objetivo do trabalho de KOHLI e JAWORSKI (1990) foi o de prover uma 

definição operacional da Orientação para o Mercado. A problemática que norteou 

o estudo foi a lacuna existente entre a filosofia de marketing e sua 

implementação nas atividades das empresas. Deste modo, estes autores 

apresentam a definição do conceito de marketing (teoria) para delinearem o 

constructo da Orientação para o Mercado (prática). 
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O conceito de marketing já foi abordado nesta dissertação, sendo agora oportuno 

resgatar seus três pilares: foco nas necessidades do consumidor, coordenação de 

marketing e rentabilidade via a satisfação do consumidor. Numa pesquisa 

exploratória, KOHLI e JAWORSKI (1990) demonstraram haver uma maior 

ênfase das empresas nos dois primeiros pilares e, com base nesses, eles 

consideraram três elementos para o constructo Orientação para o Mercado: geração 

de informação, disseminação da informação e compromisso organizacional. 

 

A geração de informações é o ponto-chave da Orientação para o Mercado para 

KOHLI e JAWORSKI (1990). Dela faz parte não somente o conhecimento das 

necessidades atuais dos consumidores, mas também as futuras. A antecipação 

destas necessidades e a ação de ir ao encontro delas é própria das empresas 

orientadas para o mercado. Este elemento também inclui a análise de fatores 

externos que influenciam as necessidades e preferências dos consumidores, 

como regulamentos governamentais e concorrência de mercado, pois afetam 

seu processo de decisão (KOHLI e JAWORSKI, 1990). A geração de informações 

não pára na obtenção das opiniões dos consumidores, também envolvendo uma 

análise cuidadosa das forças que atuam sobre as necessidades e preferências 

dos consumidores, isto é, uma análise dos consumidores e da concorrência . 

 

Para KOHLI e JAWORSKI (1990), na disseminação das informações é necessária a 

participação de todos os departamentos da empresa para trabalhar 

efetivamente as necessidades de mercado. Deste modo, compras, finanças, 

recursos humanos, marketing, produção, entre outros, devem estar conectados. 

Para a organização se adaptar às necessidades do consumidor, as informações 

de mercado devem ser comunicadas e disseminadas entre todos os 

departamentos. 
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O elemento compromisso organizacional do constructo da Orientação para o 

Mercado, refere-se à ação tida como conseqüência da informação que foi gerada 

e disseminada na organização, segundo KOHLI e JAWORSKI (1990). Ela 

traduz-se na seleção do mercado alvo e na especificação e oferecimento de 

serviços condizentes com as necessidades atuais e futuras dos consumidores. 

 

Para o estudo da Orientação para o Mercado de uma empresa, KOHLI e 

JAWORSKI (1990) desenvolveram uma estrutura composta de quatro fatores: 

antecedentes da Orientação para o Mercado, o constructo Orientação para o 

Mercado, conseqüências da Orientação para o Mercado e moderadores da 

Orientação para o Mercado, como consta da Figura 2.  

 



43 

 

Antecedentes           Conseqüências 

 

 
 

FIGURA 2 - Antecedentes e Conseqüências da Orientação para o Mercado 
 

Fonte: JAWORSKI e KOHLI, 1993, p. 55. 
 
 

Os antecedentes são os fatores organizacionais que afetam, positiva ou 

negativamente, a implementação da cultura de Orientação para o Mercado em 

uma empresa. Tais variáveis são divididas em três categorias: individual, grupo 

e organizacional.  

 

A categoria individual, ou alta administração, refere-se à importância do executivo 

no desenvolvimento da cultura da Orientação para o Mercado, sendo o 

compromisso dos executivos, segundo KOHLI e JAWORSKI (1990), um pré-
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requisito vital não somente para sua implementação, mas também como 

garantia da continuação do processo para o restante da empresa. Para tanto, 

não deve haver uma diferenciação entre o discurso dos executivos e aquilo que 

eles realmente colocam em prática. Esta variável pode ser medida pela ênfase 

do executivo à Orientação para o Mercado, pela sua aversão ao risco (risco de 

mudanças organizacionais como resposta à mudanças das necessidades dos 

consumidores), pelo nível educacional, plano de carreira do indivíduo e pela 

sua atitude frente às mudanças. 

 

A categoria grupo, também chamada de dinâmica entre os departamentos, envolve 

as interações formais e informais entre os departamentos da organização nos 

aspectos conflito e conectividade. KOHLI e JAWORSKI (1990) sugerem, com 

base na literatura, que conflitos entre departamentos afetam negativamente a 

implementação da Orientação para o Mercado. A conectividade entre os 

departamentos é medida pelo grau de contato direto, formal ou informal, entre 

os indivíduos da organização. Assim, maior o grau de conectividade, maior a 

facilidade de disseminação das informações na organização e maior seu grau de 

Orientação para o Mercado. 

 

A categoria organizacional trata dos sistemas organizacionais como formalização, 

centralização, departamentalização e sistemas de recompensa. KOHLI e 

JAWORSKI (1990) acreditam em diferentes influências dos três primeiros 

fatores em relação aos componentes da Orientação para o Mercado. Seria inversa a 

relação da formalização, centralização e departamentalização com a geração e 

disseminação das informações, mas direta quanto à implementação. O fator 

sistema de recompensa influencia diretamente a Orientação para o Mercado e 

consiste em avaliar os funcionários da empresa de acordo com suas atitudes em 

procurar satisfazer as necessidades dos consumidores, isto é, avalia se suas 

atitudes são voltadas para o mercado. 
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O segundo fator da estrutura de KOHLI e JAWORSKI (1990), a Orientação para o 

Mercado, já foi aqui abordada. O terceiro fator refere-se à conseqüência da 

Orientação para o Mercado. Esta resulta numa melhor visão da empresa na 

determinação de sua estratégia, provendo uma unificação dos esforços dos 

indivíduos e departamentos o que eleva seu desempenho organizacional. Outra 

conseqüência levantada por KOHLI e JAWORSKI (1990) é o efeito da Orientação 

para o Mercado sobre os funcionários. Quando a empresa é orientada para o 

mercado, há efeitos psicológicos positivos como orgulho, satisfação e maior 

comprometimento dos funcionários com a empresa. A Orientação para o Mercado 

também apresenta conseqüências sobre o comportamento dos consumidores. 

Estes, tendo suas necessidades satisfeitas pela organização, apresentarão maior 

probabilidade de repetir seu processo de compra, podendo gerar fidelização.  

 

KOHLI e JAWORSKI (1990) relatam como fatores moderadores do impacto da 

Orientação para o Mercado sobre o desempenho organizacional: turbulência de 

mercado, intensidade da concorrência e turbulência tecnológica. A turbulência de 

mercado refere-se às mudanças nas preferências dos consumidores ou mudanças 

na composição dos consumidores alvo da empresa. Sendo estas �estáveis�, a 

empresa não necessitará realizar mudanças em seus produtos ou serviços. Mas, 

caso haja uma mudança, a empresa para sobreviver deverá estar orientada para 

o mercado. Deste modo, os autores pressupõem que maior a turbulência do 

mercado, mais forte a relação entre a Orientação para o Mercado e o desempenho 

empresarial.  

 

Em relação à variável moderadora intensidade da concorrência, KOHLI e 

JAWORSKI (1990) estabelecem que maior a concorrência no mercado, mais 

forte a relação entre a Orientação para o Mercado e o desempenho empresarial. 

Uma empresa que atua em um ramo com forte concorrência deve estar atenta 

aos passos dos consumidores, pois estes, frente à uma gama de opções de 

produtos ou serviços, estarão mais dispostos a mudanças. Eles devem ser 
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monitorados pela empresa para que ela possa continuar satisfazendo suas 

necessidades.  

 

Para KOHLI e JAWORSKI (1990), a turbulência tecnológica afeta a relação entre a 

Orientação para o Mercado e o desempenho organizacional onde maior a 

turbulência tecnológica, mais fraca a relação entre a Orientação para o Mercado e 

o desempenho da empresa. Isto porque a empresa que atua em um ramo no 

qual a tecnologia é um fator crítico de sobrevivência está mais voltada para as 

novidades tecnológicas que para as mudanças dos consumidores. Isto não quer 

dizer que a Orientação para o Mercado não seja menos importante para as 

empresas de tecnologia, mas ela é, isto sim, menos importante. 

 

Com isto, KOHLI e JAWORSKI (1990) entendem ter oferecido uma visão ampla 

e compreensível do que é a Orientação para o Mercado, quais os caminhos para 

alcançá-la e suas possíveis conseqüências. Alertam que, embora haja uma 

relação entre a Orientação para o Mercado e o desempenho da empresa, ela pode 

ser afetada por certas condições ambientais. A análise empírica sobre o tema 

por estes autores é exposta na seção seguinte. 

 

 
2.4.2. JAWORSKI & KOHLI - 1993 

 

Aqui, JAWORSKI e KOHLI (1993) buscaram mensurar: a) o efeito da Orientação 

para o Mercado sobre funcionários e sobre o desempenho empresarial; b) se a 

relação entre a Orientação para o Mercado e o desempenho dependiam do 

contexto ambiental. A estrutura, as variáveis mensuradas e as relações destas 

com o desempenho financeiro, foram as mesmas levantadas no estudo anterior de 

KOHLI e JAWORSKI (1990). 
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Acerca dos antecedentes da Orientação para o Mercado, JAWORSKI e KOHLI 

(1993) concluíram que a ênfase dada pelos altos executivos à Orientação para o 

Mercado afeta positivamente a geração de informação, sua disseminação na 

empresa e a ação da organização. Já o fator aversão ao risco não afeta a geração 

de informação sobre o mercado nem sua disseminação na empresa; mas afeta 

negativamente a ação da empresa frente às ações de Orientação para o Mercado. O 

executivo pode não criar barreiras na geração e disseminação das informações 

mas, sendo ele avesso ao risco, pode criar barreiras na implementação de novos 

conceitos. 

 

O conflito interdepartamental inibe a disseminação das informações do mercado e 

a ação da empresa, não afetando a geração de informações (JAWORSKI e 

KOHLI, 1993). Resultado esse esperado pela teoria, pois indivíduos de 

departamentos diferentes e conflitantes estarão menos dispostos a trocar 

informações e a agir em conjunto; eles podem gerar a informação, mas esta não 

será disseminada. 

 

O fator conectividade entre os departamentos demonstrou uma relação positiva 

com a Orientação para o Mercado, mas as duas amostras analisadas por 

JAWORSKI e KOHLI (1993) apresentaram comportamentos opostos em relação 

a cada elemento da Orientação para o Mercado, exigindo novas pesquisas nesse 

âmbito.  

 

A formalização apareceu para JAWORSKI e KOHLI (1993) como não relacionada 

com a Orientação para o Mercado, já que organizações que enfatizam regras, 

normalmente apresentam uma fraca adaptação frente às mudanças externas. 

 

JAWORSKI e KOHLI (1993) verificaram que a centralização de decisões é uma 

barreira à Orientação para o Mercado. Nas duas amostras analisadas os resultados 

foram diferentes. Para uma amostra, a centralização apresentou uma relação 
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negativa com a disseminação da informação e com a ação da empresa. Porém, 

na outra amostra não há relação entre esses dois fatores. 

 

O sistema de recompensa apresentou uma forte e positiva relação com a Orientação 

para o Mercado, como esperado. Afinal, sendo o sistema de recompensa medido 

pela satisfação do consumidor e pelo relacionamento do funcionário com o 

cliente, maior a �recompensa� a ganhar, mais voltados para o mercado são os 

funcionários e assim, a organização. 

 

Um resumo dessas relações e seus correspondentes coeficientes de regressão 

aparecem na Tabela 3 para as duas amostras analisadas por JAWORSKI e 

KOHLI (1993). Cada linha dos coeficientes, para cada variável antecedente, 

representa cada uma das duas amostras. 
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TABELA 3 

Coeficientes da Análise de Regressão para duas Amostras -  Antecedentes 

 
 
Antecedentes  

Orientação 
para o  

Mercado 

Geração de 
Informações 

Disseminação 
na Empresa 

Comprometimento 
da Empresa 

     

- ênfase da alta 

administração 

0.24 *** 

 0.24 *** 

0.27 *** 

 0.20 * 

0.25 *** 

 0.28 *** 

0.20 ** 

 0.24 *** 

     
- aversão ao risco - 

administração 

não afeta 

não afeta 

Não afeta 

não afeta 

não afeta 

não afeta 

- 0.24 *** 

 - 0.12 * 

     
- conflito entre 

departamentos 

- 0.17 * 

 - 0.28 *** 

Não afeta 

não afeta 

- 0.27 *** 

 - 0.20 * 

- 0.23 ** 

 - 0.32 *** 

     
- conexão entre 

departamentos 

0.20 ** 

 0.22 ** 

Não afeta 

não afeta 

não afeta  

 0.27 ** 

não afeta 

     
- formalização não afeta 

não afeta 

Não afeta 

não afeta 

não afeta 

não afeta 

não afeta 

não afeta 

     
- centralização -0.22 ** 

não afeta 

não afeta 

-0.34 ** 

-0.14 * 

 não afeta 

-0.22 ** 

 não afeta 

     
- departamentalização não afeta 

não afeta 

não afeta 

não afeta 

não afeta 

não afeta 

não afeta 

não afeta 

     
- sistema de recompensas 0.30 *** 

 0.31 *** 

0.39 *** 

 0.38 *** 

0.24 *** 

 0.20 ** 

0.16 * 

 0.19 ** 

 
Significantes a: * 0,1%; ** 1%; ***5% 
 
Fonte: JAWORSKI e KOHLI, 1993, p. 61. 

 
 

Para JAWORSKI e KOHLI (1993), a Orientação para o Mercado apresenta uma 

relação positiva com o desempenho geral da empresa, conforme exposto na 

Tabela 4. As variáveis de conseqüência referentes ao �compromisso dos 
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funcionários� e �esprit de corps� são fortemente relacionadas com a Orientação para 

o Mercado, conforme proposto pela teoria. 

 

Em relação aos três fatores moderadores (turbulência de mercado e tecnológica e 

intensidade da concorrência), não se mantiveram os efeitos moderadores em 

ambientes com diferentes níveis de cada um dos três fatores, ou seja, a relação 

entre a Orientação para o Mercado e o desempenho financeiro parece ser robusto 

frente a contextos em que há variação destes fatores moderadores (JAWORSKI e 

KOHLI, 1993).  

 

 
TABELA 4 

 Coeficientes da Análise de Regressão para as Duas Amostras -  

Orientação para o Mercado, Moderadores e Conseqüência 

 
  CONSEQÜÊNCIA 

Variáveis: Desempenho 
Geral 

Comprometimento 
dos funcionários 

�Esprit de Corps� 

    

Orientação para o Mercado    

- Orientação para o Mercado 0.23 ** 

 0.36 *** 

0.44 *** 

 0.66 *** 

0.51 *** 

 0.58 *** 

- qualidade do produto 0.24 ** 

 não afeta 

0.18 * 

 não afeta 

0.18 * 

 não afeta 

  
Moderadores    

- intensidade da concorrência não afeta não afeta não afeta 

- poder do comprador não afeta não afeta não afeta 

- poder do fornecedor não afeta não afeta não afeta 

- barreiras de entrada não afeta não afeta não afeta 

- substitutos não afeta não afeta não afeta 

 
Significantes a: * 0,1%; ** 1%; ***5% 
 
Fonte: JAWORSKI e KOHLI, 1993, p. 62. 

 



51 

 
JAWORSKI e KOHLI (1993) concluem que a Orientação para o Mercado é um 

determinante importante do desempenho organizacional, independente do 

ambiente em que a empresa atua. A seguir é apresentada a escala MARKOR 

desenvolvida por eles. 

 

 
2.4.3. KOHLI, JAWORSKI & KUMAR - 1993 

 

Após definirem um modelo conceitual da Orientação para o Mercado (KOHLI e 

JAWORSKI, 1990) e o testarem empiricamente (JAWORSKI e KOHLI, 1990), 

KOHLI, JAWORSKI e KUMAR (1993) desenvolveram uma escala válida para 

mensuração da Orientação para o Mercado. Até então, somente NARVER e 

SLATER (1990) haviam desenvolvido uma medida válida. 

 

KOHLI, JAWORSKI e KUMAR (1993) desenvolveram um questionário com 25 

itens pertinentes à geração e disseminação da informação e à ação da empresa. 

Foram conduzidos três pré-testes. O primeiro foi realizado junto a 27 executivos 

de marketing e de outras áreas, onde eliminou-se quatro itens. Em um segundo 

momento, o questionário foi pré-testado junto a sete pesquisadores acadêmicos 

que incluiram mais 11 itens ao questionário, totalizando 32 questões. 

Finalmente, o questionário foi testado junto a sete executivos sendo realizadas 

pequenas mudanças. 

 

Na coleta dos dados, KOHLI, JAWORSKI e KUMAR (1993) utilizaram três 

amostras. Na primeira, foram selecionados 500 executivos de marketing, onde 

230 responderam ao questionário apresentando uma taxa de retorno de 47%. Na 

segunda amostra, foram selecionadas 13 empresas e os quesitonários foram 

enviados aos gerentes de marketing e à executivos de outras áreas, totalizando 

27 �pares� de respondentes. A taxa de retorno foi de 89% para os gerentes de 
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marketing e 78% para demais executivos. A terceira e última amostra 

trabalhada por KOHLI, JAWORSKI e KUMAR (1993), envolveu os CEO�s 

(chefes executivos) e executivos de marketing de 500 empresas. A taxa de 

retorno foi de 80% para os executivos de marketing e de 70% para os demais 

executivos. 

 

Por meio de análises estatísticas, KOHLI, JAWORSKI e KUMAR (1993) 

conceberam a escala MARKOR. Essa escala apresenta 20 itens, sendo: seis 

referentes à geração da informação, cinco referentes à disseminação das 

informações e nove do compromisso organizacional. Por meio dessa escala, 

segundo KOHLI, JAWORSKI e KUMAR (1993) é possível a organização medir o 

grau com que cada unidade de negócio: (a) participa das atividades de geração 

de informações de mercado; (b) dissemina as informações vertical e 

horizontalmente através de meios formais e não formais; (c) desenvolve e 

implementa os programas de marketing elaborados com base nas informações. 

Entretanto, esses autores ressaltam a necessidade de averiguar se esta escala é 

adequada para ser aplicada em economias que não a norte-americana. 

 

 
Em termos gerais, a conclusão destes dois estudos empíricos (NARVER e 

SLATER, 1990; JAWORSKI e KOHLI, 1993) aponta a Orientação para o Mercado 

como um determinante importante no desempenho organizacional e que cada 

uma das variáveis que compõe o modelo teórico (sejam as oito variáveis 

influenciadoras, sejam as variáveis antecedentes e moderadoras) influencia de 

maneira diferente a Orientação para o Mercado. As relações entre a Orientação para 

o Mercado e as demais variáveis são apresentadas mais adiante. A seguir são 

apresentados os objetivos desta dissertação. 
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CAPÍTULO 3 - SETOR AUTOMOBILÍSTICO 
BRASILEIRO 

 

 
Este capítulo divide-se em três seções acerca do setor automobilístico brasileiro. 

A primeira aborda a importância deste setor na economia brasileira. Na 

segunda seção são mostradas características do mercado automobilístico para as 

montadoras. E, a terceira seção contempla as concessionárias de veículos no Brasil. 

 
 

3.1. PARTICIPAÇÃO NA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

Nesta dissertação o modelo conceitual da relação entre a Orientação para o 

Mercado e desempenho financeiro é analisado em concessionárias de automóveis de 

quatro grandes montadoras: General Motors, Fiat, Ford e Volkswagen. Apesar 

de o ramo automobilístico ser de grande importância nas economias mundial e 

brasileira (URDAN 2000, p. 40) há carência de estudos das concessionárias de 

veículos (URDAN 2000, p. 44).  

 

O Brasil é hoje o sétimo maior mercado de veículos do mundo, onde se 

encontram 25 empresas fabricantes de 29 marcas com 51 fábricas localizadas em 

30 municípios e 7 estados. De 1991 a 2002, as montadoras investiram no país 

algo em torno de US$ 23,5 bilhões (MING, 2002). Este setor é responsável por 

6% do produto interno bruto (PIB) brasileiro (SIMÃO, 2002) e emprega 229 mil 

funcionários somente no setor de distribuição (FENABRAVE, 2003), 

distribuídos conforme Gráfico 1. No mercado interno, em 2001, o setor 

movimentou o total de R$ 61 bilhões, incluindo automóveis, veículos comerciais 

leves, caminhões, motocicletas e máquinas agrícolas (BALANÇO ANUAL, 

2002). De todos os produtos, os mais expressivos em percentual de vendas são 
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os automóveis e comerciais leves, representando quase 80% do faturamento 

(BALANÇO ANUAL, 2002). 

 
 

 
GRÁFICO 1 - Distribuição Percentual de Empregos na Cadeia Automotiva 
em 2002 
 

Fonte: Federação Nacional da Distribuição de Veículos, 2003  

 

 
Este é um ramo que cresceu no Brasil na última década. Na segunda metade 

dos anos 70, o Brasil fabricava apenas quatro marcas de veículos (Volkswagen, 

Mercedes-Benz, Ford e General Motors) tendo hoje pelo menos quinze marcas 

(BALANÇO ANUAL, 2002). A participação de mercado das principais 

montadoras encontram-se no Gráfico 2.  

 

Há quatro marcas que se destacam pela receita líquida e participação de 

mercado: General Motors, Fiat, Ford e Volkswagen. Juntas, elas respondem por 

mais de 80% do mercado e, por isto, foram selecionadas para as pesquisas de 

URDAN (2000, 2001a, 2001b) sobre o grau de Orientação para o Mercado. Essas 

quatro montadoras se encontram nas primeiras posições da lista das 500 

maiores empresas privadas por vendas da EXAME, Melhores e Maiores (2002), 
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conforme Tabela 5, respondem por 92% das vendas totais do setor e empregam 

mais de 60 mil indivíduos. 

 

 

 

GRÁFICO 2 - Participação de Mercado no Segmento de Automóveis e 
Comerciais Leves. 
 

Fonte: Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, 2003 
 

 
TABELA 5 

Faturamento da General Motors, Fiat, Ford e Volkswagen em 2001 

 
Montadora Sede Classificação 

(a)  
Vendas em 2001 

(US$ milhões) (a) 
Receita Líquida  

em 2001   
(R$ milhões) (b) 

     

Volkswagen SP 1o.   5.711,60 10.217,4 

General Motors SP 4o.   4.527,30  7.013,0 

Fiat MG 12o.    3.728,90  6.440,9 

Ford SP 24o.   2.084,20  3.960,0 
     

Total - - 16.052,00 27.631,3 
 

Fontes: (a) EXAME, Maiores e Melhores, 2002; (b) VALOR 1000, 2002. 
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Embora significativo para as economias brasileira e mundial, o setor 

automobilístico também enfrenta vários problemas e desafios, conforme 

exposto na seção seguinte no tocante à realidade brasileira. 

 

 
3.2. CARACTERÍSTICAS DAS MONTADORAS NO BRASIL 

 

Indicadores do volume de produção industrial nacional revelam um mau 

desempenho geral a partir do segundo semestre de 2001 (ANDIMA, 2002). Não 

foi diferente para a indústria metalúrgica, que sofreu com o desaquecimento da 

economia mundial e brasileira, conforme Tabela 6.  

 

 

TABELA 6 

Indicadores de Produção Industrial - Metalurgia 

 
Ano Variação do Volume de 

Produção 
  

1991  -0,2 

1992  -0,8 

1993 12,0 

1994 10,8 

1995  -1,6 

1996   1,0 

1997   5,7 

1998  -3,5 

1999  -1,1 

2000   8,0 

2001   0,8 
 

Fonte: Associação Promotora de Estudos da Economia, 2002, p.C-2 
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Os choques externos, como a crise argentina provocada pelo fim da paridade 

cambial e o desaquecimento da economia mundial provocada pela pressão 

terrorista aos Estados Unidos, impactaram diretamente na economia interna. 

Isto afugentou do Brasil os investimentos de capital estrangeiro, desaquencendo 

a economia do país (ANDIMA, 2002). Internamente dois fatos também 

ajudaram a refrear a economia: a crise energética de 2001 e a especulação sobre 

a mudança política proveniente das eleições em 2002. 

 

Afetando mais direta e negativamente o setor automobilístico brasileiro, a partir 

do segundo semestre de 2001, segundo BARROZO (2002), tem-se: (a) a redução 

da renda disponível dos consumidores, frente à conjuntura brasileira; (b) a 

saturação da demanda embora, quando comparada às demandas 

internacionais, ela seja considerada baixa (a proporção média internacional de 

veículos por pessoa é igual à 5, enquanto que a proporção brasileira é de 9). 

 

Daí a queda da produção e da venda de veículos no Brasil, a partir do segundo 

semestre de 2001, após terem atingido os maiores níveis de sua história a partir 

de 1995 (APEC, 2002, p.C-3). Um histórico das vendas de automóveis encontra-

se no Gráfico 3 e a evolução comparativa da produção com as vendas para a 

década de 90 encontra-se na Tabela 7.  
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GRÁFICO 3 - Série Histórica da Venda de Automóveis no Brasil 
 

Fonte: Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, 2003 
 

 
 

TABELA 7 

Produção e Venda de Veículos no Brasil� Década de 1990 

 
Ano Produção 

(unidades) 
Venda Interna 

(unidades) 
Percentual Venda 

sobre Produção 
    

1991 887.912       712.607  80% 

1992 1.017.550       700.960  69% 

1993 1.324.665    1.012.308  76% 

1994 1.499.817    1.107.609  74% 

1995 1.536.866    1.287.530  84% 

1996 1.738.273    1.453.621  84% 

1997 1.984.403    1.573.847  79% 

1998 1.500.399    1.121.902  75% 

1999 1.282.375    1.017.471  79% 

2000 1.596.892    1.237.296  77% 
 

Fonte: APEC, 2002, p. C-3 
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A partir de 1990, com a abertura da economia nacional pelo então presidente 

Fernando Collor, iniciou-se um processo de mudanças no setor automobilístico 

brasileiro. Com o fim do protecionismo, o mercado estava livre para a 

comercialização de automóveis fabricados fora do Brasil, surgindo modelos 

com novas tecnologias e novos designs, aumentando a concorrência interna.  

 

O boom da década de 90 deu-se em 1993 com o lançamento dos chamados carros 

populares com motor 1.0, com tributação privilegiada pelo governo, que 

chegavam ao consumidor a um preço muito inferior dos demais veículos. A 

participação deles chegou a responder por mais de 80% das vendas 

(FENABRAVE, 2003). O volume de produção geral saltou de 1,0 milhão de 

unidades em 1992 para 1,3 milhão em 1993, um aumento de 30%, conforme 

Tabela 5. As vendas internas entre esses anos aumentaram em 44%, saltando de 

0,7 milhão de unidades em 1992 para 1,0 milhão em 1993. O alto volume das 

vendas manteve-se por mais quatro anos, atigindo seu ápice em 1997, com a 

venda de 1,5 milhão de unidades. 

 

Mantendo-se um volume de vendas acima de 1,1 milhão de unidades por cinco 

anos, acabou-se por saturar o mercado, principalmente por não ser hábito do 

consumidor brasileiro a troca de carros com menos de três anos (BARROZO, 

2002). Deste modo, o comércio de veículos apresentou queda acentuada de 1997 

para 1998, quando as vendas deflacionadas recuaram 29%, conforme Tabela 7. 

 

O mercado recuperou-se em parte em 2000, quando se expandiu em 22%, 

passando a 1,2 milhão de unidades vendidas. Esta expansão nas vendas 

estendeu-se ao ano de 2001. Conforme o Gráfico 3, os crescimentos da produção 

e das vendas de automóveis nos três primeiros trimestres de 2001 foram 

responsáveis pelo maior volume de vendas de toda a história do setor 

automobilístico no Brasil, mesmo havendo o início de uma queda de produção 

no último trimestre (APEC, 2002). Em 2001 foram fabricadas 1,8 milhão de 
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unidades e foram vendidas 1,6 milhão de unidades (ANFAVEA, 2002). A partir 

do quarto trimestre de 2001, com o desaquecimento da economia causado pelas 

conjunturas nacionais e mundiais, iniciou-se a queda das vendas do setor, que 

somente se estabilizaram quase um ano depois, em um patamar inferior. 

 

O total das vendas do ano de 2002 apresentou uma queda de 6,5% em relação 

ao ano anterior de 2001. Foram vendidos 1,5 milhão de unidades, sendo 1,4 

milhão referentes a automóveis e comerciais leves (ANFAVEA, 2002). A 

retração da demanda pode ser explicada por dois fatores, conforme 

FENABRAVE (2003). Primeiro, pelo reajuste nos preços das montadoras entre 

3% e 4% em novembro de 2002, retardando o processo de compra dos 

consumidores. Segundo, pela dificuldade de financiamento dos veículos, 

modalidade que representa 70% das vendas totais, já que a taxa Selic, que 

lastreia os juros dos financiamentos, teve o fechamento do ano mais alto desde 

1999, no montante de 25%.  

 

Esta dinâmica do mercado relativa às oscilações da demanda acaba por acirrar a 

concorrência entre as montadoras. A demanda retraída, o lançamento contínuo 

de novos modelos nos últimos anos e a disputa por participação no mercado 

levaram as montadoras à estratégias agressivas junto aos consumidores. Até o 

presidente de uma montadora foi à televisão oferecer R$ 200,00 de desconto ao 

cliente que fizesse um test-drive em um de seus carros e decidisse por comprar 

de outra marca. 

 

No final da disputa pelo mercado em 2002, a Fiat manteve-se na primeira 

colocação pelo segundo ano consecutivo, com maior volume de vendas no 

mercado interno para automóveis e comerciais leves, com 25,6% do mercado 

(não incluindo a marca Alfa Romeo), 1,5 pontos percentuais a menos que 2001 

(27,1%). A Volkswagen permaneceu no segundo lugar, com 24,7% do mercado 

(não incluindo as marcas Audi e Seat). A General Motors, em terceiro lugar, 
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obteve 24,2% do mercado (ANFAVEA, 2002). As três primeiras montadoras do 

ranking respondem por 75% do total das vendas internas e cada qual têm 

praticamente a mesma participação de mercado, em torno de 25%.  

 

Quanto à taxa de crescimento de participação do mercado, a Ford, Peugeot e 

Citröen foram as montadoras que mais cresceram em vendas e participação de 

mercado em 2002, enquanto as três primeiras do ranking sofreram queda. Os 

principais destaques do ano foram os modelos Celta, o novo Fiesta e o Peugeot 

206. A evolução das vendas das marcas comparando 2001 e 2002 encontra-se no 

Gráfico 4. Já o total de vendas de automóveis e comerciais leves no ano de 2002 

para as maiores 10 montadoras encontra-se na Tabela 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 - Evolução das Vendas de Automóveis e Comerciais Leves por 
Marca. 
 

Fonte: Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, 2003  
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TABELA 8 

Vendas de Carros e Comerciais Leves no Brasil em 2002 por Marca 

 
Posição Marca Total Vendas 

(unidades) 
Participação de 

Mercado 
    

1 Fiat 357.427 25,4% 

2 Volkswagen 346.859 24,7% 

3 General Motors 344.152 25,5% 

4 Ford 129.129   9,2% 

5 Renault   61.247   4,4% 

6 Peugeot   45.086   3,2% 

7 Toyota   25.552   1,8% 

8 Honda   21.014   1,5% 

9 Mitsubishi   13.975   1,0% 

10 Mercedes-Benz   10.148   0,7% 
    

Total  1.404.444 96,40% 
 

Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 2003 

 

 
Neste início de 2003, diante da perspectiva de uma guerra, não se espera o 

aquecimento das economias retraídas, sendo previsto um mercado interno 

estagnado, com crescimento das vendas de automóveis e comerciais leves em 

apenas 1%, passando a produção para 1,5 milhões de unidades (ANFAVEA, 

2002). Mas, o setor aposta no crescimento das exportações, prevendo um 

aumento desta em até 20% (ANFAVEA, 2002).  

 
 

3.3.CARACTERÍSTICAS DAS CONCESSIONÁRIAS NO BRASIL 

 

Se para as montadoras o cenário brasileiro não é o dos mais estimulantes, para 

as concessionárias a situação parece ser ainda mais precária. Todos os fatores 

econômicos apresentados anteriormente que atingem as montadoras, atingem 
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também as concessionárias. Ademais, estas sofrem com o poder de barganha das 

montadoras e dos consumidores. Dos primeiros, as concessionárias são exigidas a 

vender uma quota mínima estabelecida, caso contrário, podem ser 

descredenciadas e estão fora do mercado. Dos consumidores, estes têm a noção 

da necessidade de um alto volume de venda das concessionárias, para atingir as 

quotas e para garantir a lucratividade, e barganham pelo melhor preço para 

fechar negócio.  

 

Existe também, segundo SIMÃO (2002), uma grande lacuna entre as 

montadoras e as distribuidoras. No início da década de 90, com a abertura do 

mercado, as montadoras foram obrigadas a investir em tecnologia trazendo 

know-how de suas plantas internacionais. Segundo ele, o resultado é a 

participação hoje das montadoras nacionais nos lançamentos de carros 

mundiais (como o modelo Meriva, da General Motors) e a sua grande 

capacidade produtiva instalada (embora haja ociosidade além do esperado). Por 

sua vez, para as concessionárias: 

 

�O impacto da globalização nos negócios é sensível. As redes 
tradicionais operam hoje em um regime de erosão de suas 
margens e demonstram dificuldade em responder à pressão por 
maior eficiência e ganhos em escala.� (SIMÃO, 2002) 

 

 
As concessionárias não mudaram seu sistema de gestão esperando que a boa 

margem de lucro na venda de automóveis, uma realidade de 7 anos atrás, 

voltasse - o que não ocorreu (SIMÃO, 2002). Atualmente, a rentabilidade das 

vendas de carros zero das concessionárias tem sido baixa, girando em torno de 

3,5% a 5% do faturamento (BALANÇO ANUAL, 2002). A venda de carro novo 

ainda responde por 70% do faturamento total das concessionárias (SIMÃO, 2002). 

Corroborando com o exposto por SIMÃO (2002), ROLIM (2001) menciona ter 

havido profundas transformações na distribuição de bens de consumo e 

serviços, advindas das tecnologias revolucionárias e das exigências do 
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consumidor, mas que a distribuição de automóveis não acompanhou tais 

mudanças, até exagerando que o sistema de gestão delas continuou o mesmo 

nos últimos cem anos. A Tabela 9 demonstra o exposto por ROLIM (2001), 

tendo o comércio varejista automobilístico apresentado a maior queda de 

faturamento entre os anos de 2001 e 2000, fruto de sua estagnação ao longo dos 

anos, comparando com o faturamento do comércio varejista para as atividades 

de bens duráveis e não duráveis. 

 

 

TABELA 9 

Evolução em Percentualdo Faturamento Real do Comércio Varejista: 

Comparativo 2001/2000 

 
 Atividades 

Estados Duráveis Não-duráveis Automobilístico 
(a) 

    

São Paulo   -7,03%   0,93%  -19,02% 

Minas Gerais   -4,27%   4,52%   14,78% 

Paraná -13,58% -3,03%    -6,51% 

Ceará -16,04%  2,32%   22,92% 

Rio Grande do Norte    0,06% -0,79%   -6,56% 

Paraíba    1,77%  0,36%   -6,15% 

Tocantins  -6,56%  7,59% -12,98% 
    

Total -7,55% 0,79% -12,91% 

(a) refere-se às concessionárias 

Fonte: BARROZO, 2002, p. 57 
 

 
Todo esse cenário afetou diretamente as concessionárias refletindo em uma 

queda de 18% do total de empresas, sendo 5.235 concessionárias em 1997 e 4.292 

em 2001, conforme FENABRAVE (2003). Soma-se a participação da Internet nas 

vendas de automóveis ao consumidor diretamente pelas montadoras, criando 

mais um concorrente, e forte, no mercado. Com a Internet, surge um novo 
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conceito no mercado, desenhado na Figura 3, em que o consumidor passa 

também a transacionar direto com a montadora (ARBIX e VEIGA, 2001). 

 

 

 
FIGURA 3 - Mudanças de Paradigma das Transações Comerciais do Setor 
Automotivo. 
 

Fonte: ARBIX e VEIGA (2001) 

 

 
Frente a este cenário, as concessionárias vem buscando novas fontes de lucro 

além da venda de veículos (SIMÃO, 2002). Muitas concessionárias se concentram 

no serviço pós-venda, que apresenta uma rentabilidade de até 25%, e no 

atendimento aos clientes (SIMÃO, 2002; BALANÇO ANUAL, 2002). A Internet 

para esses serviços é uma oportunidade para as concessionárias, servindo como 

um canal de mídia e de relacionamento com os clientes por todo o período de 

posse e uso do veículo. Ela é um canal mais barato, de menor estrutura, mais 

transparente e mais funcional quando comparado às estruturas pesadas e caras 

das concessionárias (ROLIM, 2001). 

Paradigma Tradicional

Montadoras Concessionárias Consumidor

Tendência

Montadoras Concessionárias

Consumidor

Paradigma Tradicional

Montadoras Concessionárias Consumidor

Tendência

Montadoras Concessionárias

Consumidor
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As concessionárias têm conhecimento de que a rentabilidade não é mais um 

simples número a ser alcançado, mas algo essencial para a permanência delas 

no mercado (SOUZA, 2001). Este autor salienta que ações já têm sido tomadas 

pelas concessionárias para buscar recuperar as margens, com otimização dos 

recursos, eficiência dos processos e minimização dos custos. Para SIMÃO 

(2002), mesmo sendo característica do setor as concessionárias de pequeno e 

médio porte, conforme Gráfico 5, a estrutura delas para os próximos anos deve 

ser enxuta, não sendo mais comuns as grandes áreas e os grandes showrooms. 

Em suma, caberia uma mudança profunda no sistema de distribuição de 

veículos. 

 

 

 
GRÁFICO 5 - Distribuição Percentual do Número de Concessionárias de 
Automóveis e Comerciais Leves 
 

Fonte: Federação Nacional da Distribuição de Veículos, 2003 

 
 

Em meio a esta realidade desafiadora das concessionárias no Brasil, impõe-se 

investigar a Orientação para o Mercado delas e o seu impacto sobre o desempenho 

financeiro. Disto trata o próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 � MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA 
PESQUISA EMPÍRICA 

 

Para que a pesquisa atinja o seu propósito, algumas etapas devem ser 

cumpridas a contento. As principais são: definição do problema, 

desenvolvimento de uma abordagem ao problema, formulação do desenho da 

pesquisa, coleta de dados, preparação e análise dos dados e, finalmente, 

redação e apresentação do relatório (MALHOTRA, 1999; AAKER, KUMAR, 

DAY, 1998; SPECTOR, 1992). 

 

A definição do problema já foi abordada na introdução desta dissertação e 

engloba dois domínios: a lacuna entre a teoria e a prática da Orientação para o 

Mercado e a sobrevivência das concessionárias de veículos no mercado brasileiro. A 

segunda, terceira e quarta etapas estão descritas nas três seções que seguem. A 

preparação e análise dos dados compõem os capítulos 5 e 6. A discussão dos 

resultados formam o último capítulo desta dissertação. 

 
 

4.1. ABORDAGEM DO PROBLEMA  EM ESTUDO  

 

Após identificar o problema a ser estudado o pesquisador deve, com base na 

teoria, buscar uma �abordagem� ao mesmo. A abordagem do problema engloba 

as seguintes atividades, segundo MALHOTRA (1999): definição dos objetivos 

do estudo, desenvolvimento de um modelo conceitual, elaboração das questões 

da pesquisa e elaboração das hipóteses a testar. 

 

Conforme apresentado na Introdução, esta dissertação tem por objetivos: (a) 

delinear um modelo da Orientação para o Mercado, das variáveis influenciadoras 
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da lucratividade e desempenho financeiro, (b) testar empiricamente tal modelo 

numa amostra das concessionárias General Motors, Fiat, Volkswagen e Ford. 

 

Para alcançar os objetivos, a base aqui é o modelo conceitual de NARVER e 

SLATER (1990) com as variáveis empregadas e as relações esperadas por eles. A 

variável dependente, Retorno sobre o Ativo (ROA), é medido no principal 

mercado servido pela empresa no ano anterior e em relação ao ROA da 

concorrência. Para a Orientação para o Mercado, foram utilizados os três 

componentes comportamentais: orientação para o consumidor, orientação para 

a concorrência e coordenação interdepartamental. Os oito constructos 

influenciadores do desempenho financeiro também entraram como variáveis 

independentes: poder do comprador, poder do fornecedor, concentração de vendedores, 

facilidade de entrada, crescimento do mercado, mudanças tecnológicas, tamanho relativo 

do negócio e custo operacional. Cada um destes constructos será identificado nesta 

dissertação conforme nomenclatura apresentada no Quadro 2.  
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QUADRO 2 

Nomenclatura dos Constructos do Desempenho Financeiro, da  

Orientação para o Mercado e das Variáveis Influenciadoras  

 
Constructo Rótulo 
  

Retorno sobre o Ativo ROA 

Orientação para o Consumidor ORCONS 

Orientação para a Concorrência ORCONC 

Coordenação entre Departamentos COORD 

Orientação para o Mercado ORMERC 

Poder do Comprador COMPRA 

Poder do Fornecedor FORNEC 

Concentração de Vendedores CONCENT 

Facilidade de Entrada ENTRADA 

Crescimento do Mercado CRESCTO 

Mudanças Tecnológicas TECNOL 

Tamanho do Negócio TAMANHO 

Custo Operacional CUSTO 

   

Fonte: dados da pesquisa 

 
 
As relações esperadas de cada um destes constructos em relação ao desempenho 

financeiro, é: 

 
ROA = ORMERC � COMPRA + FORNEC + CONCENT - ENTRADA + 

CRESCTO � TECNOL + TAMANHO � CUSTO 

 

Posto isso, o modelo de NARVER e SLATER (1990) implica as questões 

apresentadas no Quadro 3. 
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QUADRO 3 

Questões da Pesquisa Pertinentes ao Modelo Conceitual entre Orientação 

para o Mercado e Desempenho Financeiro. 

 
Questões 

 

1. Há uma relação significativa entre a orientação para o consumidor (ORCONS) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) ? 
 

2. Há uma relação significativa entre a orientação para a concorrência (ORCONC) e 

o desempenho financeiro (DESFIN) ? 
 

3. Há uma relação significativa entre a coordenação interdepartamental (COORD) e 

o desempenho financeiro (DESFIN) ? 
 

4. Há uma relação significativa entre a Orientação para o Mercado (ORMERC) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) ? 
 

5. Há uma relação significativa entre o poder do comprador (COMPRA) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) ? 
 

6. Há uma relação significativa entre o poder do fornecedor (FORNEC) e o desempenho 

financeiro (DESFIN) ? 
 

7. Há uma relação significativa entre a concentração de vendedores (CONCENT) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) ? 
 

8. Há uma relação significativa entre a facilidade de entrada (ENTRADA) e o desempenho 

financeiro (DESFIN) ? 
 

9. Há uma relação significativa entre o crescimento do mercado (CRESCTO) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) ? 
 

10. Há uma relação significativa entre as mudanças tecnológicas (TECNOL) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) ? 
 

11. Há uma relação significativa entre o tamanho do negócio (TAMANHO) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) ? 
 

12. Há uma relação significativa entre o custo operacional (CUSTO) e o desempenho 

financeiro (DESFIN) ? 

Fonte: dados da pesquisa 
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Outras questões devem ser levantadas já que os constructos aqui aplicados 

foram estabelecidos com empresas norte-americanas e do setor madeireiro, 

contrastando com a amostra de concessionárias brasileiras. Tais questões são 

listadas no Quadro 4. 

 

 

QUADRO 4 

Questões da Pesquisa Pertinentes às Propriedades Psicométricas dos 

Constructos Orientação para o Mercado e Desempenho Financeiro. 

 
Questões 

 

13. Há fidedignidade da ferramenta desenvolvida para a amostra pesquisada? 
 

14. Há a unidimensionalidade dos constructos formados? 
 

15. Há a validade convergente da ferramenta desenvolvida para a amostra 

pesquisada? 
 

16. Há a validade discriminante para a ferramenta desenvolvida para a amostra 

pesquisada? 
 

17. Há a validade nomológica para a ferramenta desenvolvida para a amostra 

pesquisada? 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 
 

Dessas questões foram formuladas hipóteses de teste. Hipóteses são declarações 

a respeito de um fato ou fenômeno estudado por um pesquisador. As hipóteses 

podem ser formuladas a partir das questões da pesquisa e são a base para a 

pesquisa empírica. Normalmente são formulados dois tipos de hipótese para 

cada fato observado: a nula (Ho) e a alternativa (Ha). A hipótese nula é a 

declaração de ausência do fato observado, se referindo sempre à um parâmetro 

da população-alvo. A hipótese alternativa é a declaração da existência de algum 
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efeito esperado no objeto de estudo, sendo esta oposta à primeira. A hipótese 

nula é testada, sendo aceita ou rejeitada. Quando rejeitada a hipótese nula, 

aceita-se a hipótese alternativa. Para as pesquisas de marketing, tem-se a 

formulação da hipótese nula de tal forma que sua rejeição indica o aceite do 

resultado esperado pela pesquisa (MALHOTRA, 1999; AAKER, KUMAR, DAY, 

1998). As hipóteses desta dissertação encontram-se no Quadro 5, com apenas as 

hipóteses nulas de teste.  

 

As hipóteses nulas enunciadas nesta dissertação serão testadas empiricamente 

via técnica de regressão. Nesta, é concebida uma equação do modelo 

identificando quais variáveis independentes explicam a dependente, por meio 

da análise do chamado coeficiente de regressão �β�. Este se igualando a zero 

expõe que a variável independente em questão não explica a dependente, não 

tendo a primeira efeito sobre a última (HAIR et. al., 1998). 

 

 

QUADRO 5 

Hipóteses Nulas de Teste da Pesquisa Empírica 

 
ID Hipótese Nula (Ho) β 

   

A Ho: não há relação entre a Orientação para o Mercado (ORMERC) e o 

desempenho financeiro (DESFIN). 

β1 = 0 

   

B Ho: não há relação entre o poder do comprador (COMPRA) e o 

desempenho financeiro (DESFIN). 

β 2 = 0 

   

C Ho: não há relação entre o poder do fornecedor (FORNEC) e o 

desempenho financeiro (DESFIN). 

β 3 = 0 

   

D Ho: não há relação entre a concentração de vendedores (CONCENT) e 

o desempenho financeiro (DESFIN). 

β 4 = 0 
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QUADRO 5 (continuação) 

Hipóteses Nulas de Teste da Pesquisa Empírica 

 
ID Hipótese Nula (Ho) β 

   

E Ho: não há relação entre a facilidade de entrada (ENTRADA) e o 

desempenho financeiro (DESFIN). 

β 5 = 0 

   

F Ho: não há relação entre o crescimento do mercado (CRESCTO) e o 

desempenho financeiro (DESFIN). 

β 6 = 0 

   

G Ho: não há relação entre as mudanças tecnológicas (TECNOL) e o 

desempenho financeiro (DESFIN). 

β 7 = 0 

   

H Ho: não há relação entre o tamanho do negócio (TAMANHO) e o 

desempenho financeiro (DESFIN). 

β 8 = 0 

   

I Ho: não há relação entre o custo operacional (CUSTO) e o desempenho 

financeiro (DESFIN). 

β 9 = 0 

   

J Ho: a relação entre Orientação para o Mercado (ORMERC) e o 

desempenho financeiro (DSEFIN) não é positiva. 

β1 < 0 

   

K Ho: a relação entre o poder do comprador (COMPRA) e o desempenho 

financeiro (DESFIN) não é negativa. 

β2 > 0 

   

L Ho: a relação entre o poder do fornecedor (FORNEC) e o desempenho 

financeiro (DESFIN) não é positiva. 

β3 < 0 

   

M Ho: a relação entre a concentração de vendedores (CONCENT) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) não é positiva. 

β4 < 0 

   

N Ho: a relação entre a facilidade de entrada (ENTRADA) e o desempenho 

financeiro (DESFIN) não é negativa. 

β5 > 0 

   

O Ho: a relação entre o crescimento do mercado (CRESCTO) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) não é positiva. 

β6 < 0 
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QUADRO 5 (continuação) 

Hipóteses Nulas de Teste da Pesquisa Empírica 

 
ID Hipótese Nula (Ho) β 

   

P Ho: a relação entre as mudanças tecnológicas (TECNOL) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) não é negativa. 

β7 > 0 

   

Q Ho: a relação entre o tamanho do negócio (TAMANHO) e o 

desempenho financeiro (DESFIN) não é positiva. 

β8 < 0 

   

R Ho: a relação entre o custo operacional (CUSTO) e o desempenho 

financeiro (DESFIN) não é negativa. 

β9 > 0 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

Agora, o desenho da pesquisa está descrito na próxima seção. 

 

 
4.2. DESENHO DA PESQUISA 

 

No desenho da pesquisa são detalhados os procedimentos para a obtenção das 

informações visando resolver o problema de estudo. As principais atividades 

no desenho da pesquisa são, conforme MALHOTRA (1999): definição do tipo 

de pesquisa, definição da escala de medida, construção e pré-teste do 

questionário, especificação da amostra e planejamento de análise dos dados. 

Estas atividades se encontram nesta seção com exceção da última, análise dos 

dados, que faz parte do capítulo seguinte. 
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4.2.1. Tipo de Pesquisa  

 

Para a seleção do tipo de pesquisa a ser realizada (exploratória ou conclusiva) 

tomou-se por base o nível de conhecimento do tema de estudo e os objetivos 

desta dissertação. Por já haver no meio acadêmico conhecimento prévio sobre o 

tema escolhido (NARVER e SLATER, 1990; JAWORSKI e KOHLI, 1993), não 

cabia o tipo de pesquisa exploratória. Já a pesquisa conclusiva é voltada ao teste 

de hipóteses e à análise de relações entre variáveis (MALHOTRA, 1999; AAKER 

et al., 1998). A pesquisa conclusiva pressupõe que o pesquisador já possui 

conhecimento do assunto a ser estudado. Tal tipo de pesquisa identifica-se com 

esta dissertação. 

 

�A pesquisa exploratória [...]  tem o objetivo de prover 
conhecimentos e compreensão sobre o problema pesquisado. 
[...] o objetivo da pesquisa conclusiva é testar hipóteses e 
examinar relações específicas.� (MALHOTRA, 1999, p.83 e 84) 

  

 
A pesquisa conclusiva engloba duas divisões: descritiva ou causal. O objetivo 

da pesquisa conclusiva descritiva é, como o próprio nome diz, descrever 

características ou funções do objeto de estudo, permitindo a determinação do 

grau de associação entre variáveis analisadas. A pesquisa  conclusiva causal 

objetiva determinar relações de causa e efeito com o intuito de se estabelecer 

qual variável é dependente e qual é independente. A maior característica da 

primeira é a existência de hipóteses a serem testadas; a da segunda, a 

manipulação de uma ou mais variáveis independentes (MALHOTRA, 1999).  

 

Para atingir os objetivos desta dissertação optou-se por uma pesquisa 

conclusiva descritiva. Deste modo, não são analisadas relações de causa e efeito 

entre as variáveis, mas sim descritas as variáveis selecionadas nas concessionárias 
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estudadas frente às hipóteses enunciadas. Definido o tipo de pesquisa a ser 

realizada, a seguir é selecionada a escala a ser usada.  

 

 
4.2.2. Escala 

 

Há inúmeros tipos de escalas que podem ser usadas (MALHOTRA, 1999; 

AAKER et al., 1998). Elas podem ser classificadas em comparativa ou não-

comparativa, e simples ou multi-item (MALHOTRA, 1999; AAKER et al., 1998). 

As escalas comparativas, ou não-métricas, embora permitam a comparação 

direta de características do objeto em estudo. Este tipo de escala não permite 

fazer inferências para outros objetos que não o estudado. Nas escalas não-

comparativas, ou métricas, cada característica do objeto em estudo é avaliada 

separadamente, sendo possível fazer inferências. As escalas simples apresentam 

apenas um ítem para medir o objeto. Já as escalas multi-item medem vários 

aspectos de um objeto, permitindo combinar as respostas em um único aspecto, 

isto é, formar um constructo. Para esta dissertação é necessário que a escala 

utilizada permita fazer inferências e meça vários aspectos de um objeto. Logo, a 

escala aqui deve ser métrica e multi-item. 

 

Além disso, as escalas podem ser nominal, ordinal, intervalar ou de razão. A 

que mais se aplica ao objetivo da dissertação é a escala intervalar, por servir ela 

para medir atitudes e opiniões dos indivíduos. Mais ainda, a escala intervalar 

enseja a comparação entre respostas diferentes para uma mesma variável, isto é, 

a �diferença� entre dois indivíduos que responderam �2� e �3� é a mesma 

diferença entre outros dois indivíduos que tenham respondido �5� e �6� para a 

mesma variável (MALHOTRA, 1999; AAKER et al., 1998).  

 

Um dos tipos de escala intervalar é a escala Likert, selecionada para esta 

dissertação. Esta é classificada como não-comparativa (métrica) e multi-item. 
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Embora pareça contraditório a escala intervalar permitir comparação e ser 

classificada como não-comparativa, na verdade a escala intervalar permite a 

comparação entre respostas de indivíduos diferentes (análise comparativa 

horizontal) para uma mesma variável, enquanto sua classificação como não-

comparativa não permite a comparação de respostas entre variáveis diferentes 

(análise comparativa vertical), já que para cada característica do objeto há uma 

medição em separado.  

 

A escala Likert consiste de duas partes, uma relativa à descrição da 

característica do objeto a ser medida e outra relativa à avaliação desta 

característica. As respostas são em uma escala de 5 ou 7 pontos variando de 

�discorda totalmente� a �concorda totalmente�. Uma escala de 5 pontos, por 

exemplo, pode ir de �-2� a �+2� ou de �1� a �5�, sempre o menor escore 

correspondendo a �discorda totalmente�. A escala Likert permite dois tipos de 

análise das respostas: vertical por somatório e horizontal por comparação 

(MALHOTRA, 1999). A análise vertical por somatório permite fazer um 

somatório dos itens, conforme o nível da escala selecionado pelo respondente, 

totalizando um montante para este indivíduo. Por isto ela também é conhecida 

por escala somatório. A análise horizontal por comparação, conforme já 

mencionado, permite comparar respostas de indivíduos diferentes para uma 

mesma questão.  

 

As principais vantagens da escala Likert, conforme MALHOTRA (1999) e 

AAKER et al. (1998) são: facilidade da construção e administração, rápida 

compreensão do respondente, possibilidade de análise horizontal e vertical,  

aplicação de quase todas as técnicas estatísticas e possibilidade de fazer 

inferências. Além destas características que levaram à escolha da escala Likert 

para esta dissertação, esta escala foi também a empregada por NARVER e 

SLATER (1990). 
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Tendo sido definida a escala, é necessário construir o questionário, do que trata 

a seção seguinte.  

 

 
4.2.3. Questionário: Construção e Pré-Teste 

 

Embora a construção de um questionário pareça ser uma atividade de fácil 

execução, MALHOTRA (1999) lista 10 passos necessários de serem percorridos 

e AAKER et al. (1998) listam 14 passos. Os principais são: definir o método de 

entrevista, definir o conteúdo das questões, considerar a incapacidade do 

indivíduo em responder, atentar às expressões usadas e eliminar erros com o 

pré-teste. O motivo que leva à uma atenção nesta atividade é o fato de o 

questionário ser a ferramenta que obtém os dados dos respondentes. Dados 

estes que serão analisados e servirão de base para a inferência. Mal formulado o 

questionário, as informações obtidas da amostra podem não corresponder à 

realidade, enviesando a análise a ser feita. 

 

Quanto ao método de entrevista, URDAN (2000, 2001a e 2001b) optou pelo 

envio do questionário por correio. Duas vantagens deste método influenciaram 

a escolha. A primeira, relativa ao baixo custo, foi considerada devido ao 

tamanho e distribuição geográfica da amostra, com mais de 1.700 empresas em 

todo o território brasileiro. A segunda vantagem, compromisso dos 

respondentes e acurácia nas respostas, foi decisiva já que, por este método, o 

respondente preenche o questionário no momento que melhor lhe convier e em 

privacidade.  

 

NARVER e SLATER (1990) não apresentam o modelo do questionário que 

aplicaram e nem apresentam de forma direta todas as questões utilizadas em 

sua pesquisa. Para os três elementos comportamentais da Orientação para o 

Mercado e para a variável de desempenho financeiro, eles indicam apenas os itens a 
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medir. Desse modo, a formulação das questões referentes a estes constructos foi 

desenvolvida quando da criação do questionário para a pesquisa de URDAN 

(2000). No Quadro 6, estão os itens do estudo de NARVER e SLATER (1990) e, 

em seguida, os enunciados das variáveis respectivas formuladas por URDAN 

(2000).  

 
 

QUADRO 6 

Variáveis dos Elementos Comportamentais da Orientação para o 

Mercado e de Desempenho Financeiro 

 
Variável Itens de NARVER e 

SLATER(a) 
Enunciados de URDAN(b) 

   
Constructo: Orientação para o Consumidor 
   

V1    Compromisso com o 

consumidor 

A nossa Concessionária controla o nível de 

compromisso dos funcionários em 

satisfazer as necessidades dos clientes. 
   

V2    Criação de valor para o 

cliente 

A nossa Concessionária procura sempre 

criar valor para o cliente (isto é, oferecer 

mais benefícios comparativamente aos 

preços cobrados) nos serviços oferecidos. 
   

V3    Conhecimento das 

necessidades dos  clientes 

A nossa Concessionária tem conhecimento 

das necessidades dos clientes. 
   

V4    Ênfase na satisfação do 
cliente 

A nossa Concessionária objetiva a 

satisfação dos clientes em primeiro lugar. 
   

V5    Medição da satisfação do 
cliente 

A nossa Concessionária periodicamente mede 

a satisfação do cliente através de pesquisas. 
   

V6    Oferta de serviço de pós-
venda  

A nossa Concessionária oferece serviço 

pós-venda. 
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QUADRO 6 (continuação) 

Variáveis dos Elementos Comportamentais da Orientação para o 

Mercado e de Desempenho Financeiro 

 
Variável Itens de NARVER e 

SLATER(a) 
Enunciados de URDAN(b) 

   
Constructo: Orientação para a Concorrência 

   

V7    Troca de informações entre 

vendedores sobre 

concorrência 

O nosso pessoal de vendas e atendimento 

ao cliente discute com as áreas internas da 

Concessionária as informações que 

conseguem sobre os concorrentes. 
   

V8    Rápida resposta frente às 

ações da concorrência 

A nossa Concessionária sempre responde 

rapidamente às ações da concorrência. 
   

V9    Discussão dos gerentes 

sobre a estratégia dos 

concorrentes 

A diretoria da nossa Concessionária 

discute os pontos fortes, os pontos fracos e 

a estratégia da concorrência. 
   

V10    Busca de oportunidade 

para ter vantagem 

competitiva 

A nossa Concessionária está sempre atenta 

às oportunidades de mercado, para 

adquirir vantagem competitiva. 

   
Constructo: Coordenação entre Departamentos 
   

V11    Call-center troca 

informações sobre clientes 

com a empresa 

O nosso pessoal de tele-atendimento (SAC, 

por exemplo) discute com as áreas internas 

da Concessionária as informações sobre os 

clientes. 
   

 

V12 

   Informações são divulgadas 

entre os departamentos 

Todas as informações são divulgadas em 

todos os níveis da nossa Concessionária. 
   

V13    Departamentos são 

integrados com a estratégia 

da empresa 

Na nossa Concessionária, todas as áreas 

(vendas, assistência técnica, financeira, 

peças, oficina, etc.) trabalham integradas 

de acordo com a estratégia desenhada. 
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QUADRO 6 

Variáveis dos Elementos Comportamentais da Orientação para o 

Mercado e de Desempenho Financeiro 

 
Variável Itens de NARVER e 

SLATER(a) 
Enunciados de URDAN(b) 

   
Constructo: Coordenação entre Departamentos (continuação) 
   

V14    Todos os departamentos 

contribuem para criação de 

valor ao cliente 

Na nossa Concessionária todas as áreas são 

encorajadas a contribuírem na criação de 

valor para o cliente (isto é, oferecem mais 

benefícios comparativamente aos preços 

cobrados). 
   

V15    Há troca de informações 

entre os departamentos 

Na nossa Concessionária, todas as áreas 

trocam informações entre si. 

   
Constructo: Desempenho Financeiro 
   

V51    Retorno sobre o ativo em 

relação ao da concorrência 

no principal mercado 

servido no ano passado. 

No ano passado, nossa Concessionária teve 

um retorno sobre os ativos muitíssimo 

superior àquele alcançado pelos nossos 

concorrentes como um todo. 

 

Fonte: (a) NARVER e SLATER (1990), p. 24 e 26; (b) URDAN (2000). 

 

 
Quanto aos oito constructos influenciadores do desempenho financeiro, o 

enunciado foi retirado das variáveis de NARVER e SLATER (1990), quando eles 

descrevem a teoria pertinente. Tais variáveis e seus enunciados estão 

relacionados no Quadro 7.  
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QUADRO 7 

Constructos e Respectivas Variáveis 

Influenciadoras do Desempenho Financeiro 

 
Constructo Variável Enunciado � URDAN(a) 

   

Poder do Comprador 

 V22 A nossa Concessionária procura sempre analisar 

as propostas apresentadas pelos clientes quando 

da negociação. 
   

 V23 Os nossos vendedores possuem uma certa 

liberdade em negociar diretamente com os 

clientes, procurando satisfazer suas necessidades. 
   

 V24 Para a nossa Concessionária, o cliente sempre tem 

razão. 
   

Poder do Fornecedor 
 V25 A nossa Concessionária trabalha com um grande 

número de fornecedores. 
   

 V26 A nossa Concessionária possui �poder de 

barganha� em relação aos fornecedores. 
   

 V27 Os nossos fornecedores são exclusivos, isto é, 

atendem somente a nossa Concessionária. 
   

Concentração de Vendedores 

 V28 A nossa Concessionária é a única do ramo na 

região em que atua, isto é, não tem concorrentes 

diretos. 
   

 V29 Dentre as Concessionárias do ramo que atuam na 

nossa mesma região (isto é, que enfrentamos 

como concorrentes mais diretos), nossa 

Concessionária é a maior em faturamento bruto. 
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QUADRO 7 (continuação) 

Constructos e Respectivas Variáveis 

Influenciadoras do Desempenho Financeiro 

 
Constructo Variável Enunciados � URDAN(a) 

   

Facilidade de Entrada 

 V30 A nossa Concessionária atua em um ramo que 

exige pequenos esforços e investimentos para 

Concessionárias que queiram nele entrar. 
   

 V31 As mudanças tecnológicas que ocorrem no 

mercado não exigem das Concessionárias do setor 

um alto custo de adaptação. 
   

 V32 As mudanças que ocorrem na legislação ou na 

economia do mercado não exigem das 

Concessionárias do setor um alto custo de 

adaptação. 
   

 V37 No nosso ramo de atuação, não há dificuldades 

para que uma Concessionária encerre as suas 

atividades. 
   

Crescimento de Mercado 

 V33 A nossa Concessionária atua em um ramo em que 

a demanda tem sido crescente. 
   

 V34 A nossa Concessionária responde rápido frente a 

um crescimento na demanda. 
   

 V35 A nossa Concessionária, como um todo, se ajusta 

rapidamente ao crescimento da demanda. 
   

 V36 No caso de haver um crescimento da demanda, 

esta é igualmente distribuída entre as 

Concessionárias atuantes no mercado. 
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QUADRO 7 (continuação) 

Constructos e Respectivas Variáveis 

Influenciadoras do Desempenho Financeiro 

 
Constructo Variável Enunciados � URDAN(a) 

   

Mudanças Tecnológicas 

 V38 No ramo de atuação de nossa Concessionária, as 

mudanças tecnológicas são contínuas. 
   

 V39 Os efeitos das mudanças tecnológicas ocorridas 

no mercado são acessíveis a todas as 

Concessionárias do ramo. 
   

 V40 Para a nossa Concessionária, todas as mudanças 

tecnológicas ocorridas resultam em uma criação 

de valor para o cliente ( isto é , resultam em uma 

maior oferta de benefícios comparativamente aos 

preços cobrados). 
   

 V42 O acesso às mudanças tecnológicas envolvem alto 

nível de investimento de capital. 
   

 V43 A nossa Concessionária sempre investe em 

mudanças tecnológicas. 
   

Tamanho do Negócio 

 V44 A participação de mercado de nossa 

Concessionária é superior à participação de 

mercado da principal Concessionária concorrente. 
   

 V45 O nosso percentual de participação de mercado 

nos leva à pratica de custos baixos. 
   

Custo Operacional 

 V46 A nossa Concessionária pratica custos mais baixos 

em relação à concorrência. 

 

Fonte: (a) URDAN (2000). 
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Diversas questões que medem outras variáveis de Orientação para o Mercado 

também foram elaboradas para a pesquisa de URDAN (2000), entretanto não 

foram inclusas nesta dissertação, por não constarem do estudo de NARVER e 

SLATER (1990). As variáveis não inclusas são: foco no longo prazo, ênfase no 

lucro, retenção de consumidores, sucesso de novo produto, crescimento de 

vendas e desempenho financeiro (medidas que não o Retorno sobre os Ativos). 

Estas variáveis, com exceção das duas primeiras, foram levantadas por 

NARVER e SLATER (1990) nas implicações para estudos futuros. Elas não 

foram inseridas nesta dissertação visando preservar ao máximo a 

comparabilidade.  

 

Construído o questionário, reproduzido no Apêndice 1, o passo seguinte foi 

avaliar a capacidade do respondente frente às questões. Aqui, por capacidade 

do respondente entende-se o seu nível de conhecimento da empresa e o seu 

acesso às informações solicitadas, como também a sua lembrança de certas 

informações do passado (MALHOTRA, 1999). URDAN (2000), com o intuito de 

diminuir a chance de respostas erradas ou incompletas devido à não 

capacidade do respondente, remeteu o questionário em nome do principal 

executivo das concessionárias, conforme lista enviada pela associação respectiva. 

Outra ação de URDAN (2000) foi considerar a não familiaridade dos 

respondentes com algumas expressões normalmente usadas no meio 

acadêmico, como �criação de valor para o cliente�. Para estas expressões foi 

inserida uma breve explicação, entre parêntesis e na própria questão, 

permitindo melhor compreensão do respondente. 

 

O questionário de URDAN (2000) apresenta três tipos de informações em três 

partes. A primeira parte do questionário é relativa às informações básicas do 

estudo (Orientação para o Mercado e desempenho financeiro) sendo composta por 59 

questões. As informações básicas usadas nesta dissertação já foram 

apresentadas nos Quadros 6 e 7. A segunda bateria de questões refere-se às 
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informações do perfil da concessionária, totalizando 10 itens. Destes, 5 são 

dissertivos e 5 são tipo múltipla escolha. O Quadro 8 apresenta as questões de 

classificação e associa uma nomenclatura a ser usada no decorrer da 

dissertação. A última parte do questionário refere-se ao perfil pessoal e 

profissional do executivo respondente. São 6 perguntas, sendo 3 dissertivas e 3 

tipo múltipla escolha. Estas informações encontram-se no Quadro 9. 

 

 

QUADRO 8 

Informações de Classificação da Concessionária 

 
Variável Informação 

  

PC1 Estado 

PC2 Ano da fundação 

PC3 Número total de funcionários 

PC4 Faturamento bruto 

PC5 Quantidade de filiais 

PC6 Tipo de veículo 

PC7 Serviços Oferecidos 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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QUADRO 9 

Informações de Identificação do Executivo Respondente 

 
Variável Informação 

  

PE1 Sexo 

PE2 Idade  

PE3 Escolaridade 

PE4 Total de anos de trabalho 

PE5 Anos de trabalho na concessionária 

PE6 Experiência em outra concessionária 

PE7 Total de concessionárias que administra 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Enquanto a primeira bateria fornece dados para análise estatística quantitativa, 

a segunda e terceira baterias fornecem dados para uma análise qualitativa dos 

respondentes. No início de cada uma das partes é apresentada uma breve 

explicação ao respondente sobre as questões respectivas e como elas devem ser 

preenchidas. No final do questionário é lembrado ao respondente que basta que 

ele o coloque no envelope selado enviado e o despache pelo Correios. 

 

Após elaborado o questionário para as pesquisas de URDAN (2000) realizou-se 

o pré-teste do mesmo antes de aplicá-lo à amostra. O pré-teste deu-se em três 

concessionárias localizadas na cidade de São Paulo, selecionadas aleatoriamente. 

As mudanças advindas do pré-teste foram mínimas, como incluir uma pequena 

descrição à expressão �criar valor para o cliente� não muito clara para os 

executivos. O layout e as instruções fornecidas foram bem comentadas pelos 

executivos. Já a extensão e o tempo consumido foram um pouco criticados, 
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embora optou-se por não excluir variáveis, com o intuito de não perder 

informações para a pesquisa.  

 

Duas atividades aqui mencionadas relativas à construção do questionário 

apontam para a validade de conteúdo das escalas utilizadas nesta dissertação, 

conforme HAIR et al. (1998). Tal validade passa pela avaliação subjetiva de 

indivíduos capacitados no tema em estudo e também pelo pré-teste. Devido ao 

tempo escasso, URDAN (2000) não levou o questionário à avaliação subjetiva 

de vários conhecedores do tema em estudo. Entretanto, o questionário e as 

escalas foram bastante avaliados e modificados pelo próprio URDAN. Ademais, 

o pré-teste foi cumprido e gerou aprimoramento no questionário e nas escalas. 

Assim, tais escalas ganharam evidências de validade de conteúdo. Isto enseja 

prosseguir com o processo de pesquisa. A seguir é delineada a amostra.  

 

 
4.2.4. Amostra 

 

A última etapa do desenho da pesquisa é a definição da amostra. Segundo 

MALHOTRA (1999), o objetivo da grande maioria das pesquisas em marketing 

é conhecer as características da população de interesse ou população-alvo. 

Como muitas vezes não é possível analisar toda uma população, tendo em vista 

restrições de acesso ou recursos, toma-se uma amostra para ser analisada. 

Então, as características encontradas na amostra são usadas para se fazer 

inferências sobre a população. Para se chegar à uma ou mais amostras, 

MALHOTRA (1999) apresenta os passos que devem ser percorridos: seleção da 

população-alvo, seleção da técnica de amostragem e definição do tamanho da 

amostra.  

 

Para a seleção da população-alvo, é necessário ter como base o problema 

identificado pelo pesquisador que o levou ao estudo, conforme MALHOTRA 
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(1999). Já foram aqui apresentadas na Introdução as problemáticas desta 

dissertação, sendo usada para definição da população a problemática da 

sobrevivência das concessionárias de veículos no mercado brasileiro. Assim, de 

início a população-alvo desta dissertação foi definida por todas as 

concessionárias de veículos das montadoras General Motors, Fiat, Ford e 

Volkswagen. Diante de tal população a intenção era realizar um censo. Todavia, 

na realidade já se sabia que este censo seria uma amostra inicial, tendo em vista 

a inevitável taxa de não-resposta. 

 

Não cabe aqui a determinação do tamanho da amostra, isto é, quantos 

indivíduos selecionar, já que esta pesquisa abordou todas as concessionárias no 

Brasil das montadoras selecionadas. Somente por conta da natureza da pesquisa 

(conclusiva descritiva) e por apresentar um grande número de variáveis 

(quarenta), a literatura (MALHOTRA, 1999) sugere neste caso que a amostra 

seja grande, isto é, de pelo menos 400 respondentes. Assim sendo, conforme 

lista entregue pela associação das concessionárias de cada montadora2, o 

tamanho da amostra inicial de 1.758 concessionárias (conforme Tabela 10) mesmo 

com uma usual taxa de não-resposta, deve levar a uma amostra final dentro do 

requisito posto anteriormente.  

 
 

                                                
2 Associação Brasileira de Concessionários Chevrolet (ABRAC), Associação Brasileira de 
Concessionários de Automóveis Fiat (ABRACAF), Associação Brasileira dos Distribuidores 
Ford (ABRADIF), Associação Brasileira dos Concessionários Volkswagen(ASSOBRAV). 
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TABELA 10 

Total de Concessionárias no Brasil das Montadoras  

General Motors, Fiat, Ford e Volkswagen 

 
Montadora Total de Concessionárias no 

Brasil 
Percentual de Participação 

sobre o total 
   

General Motors          493 (a) 28% 

Fiat          333 (b) 19% 

Ford          302 (b) 17% 

Volkswagen          630 (b) 36% 

Total da Amostra 1.758   100% 
 

(a) posição de 1999, (b) posição de 2000. 

Fonte: Listas de concessionárias cedidas pelas Associações: ABRAC, ABRACAF, 
ABRADIF e ASSOBRAV.  
 
 

Embora as posições do total de concessionários sejam de anos diferentes, 1999 

para a General Motors e 2000 para as demais, prosseguiu-se à análise com base 

nestes dados supondo não haver uma diferença significante do número de 

concessionárias da General Motors de um ano para outro seguinte. Esta 

suposição confirmou-se posteriormente quando foi realizada uma nova 

pesquisa da posição do total de concessionárias no ano de 2002, conforme 

exposto mais adiante. 

 

A Tabela 10 revela a forte presença da montadora Volkswagen, com 36% do 

total de concessionárias. A segunda montadora de maior presença, General 

Motors, possui oito pontos percentuais a menos de concessionárias no Brasil do 

que a primeira, totalizando 28%. As montadoras Fiat e Ford apresentam 

praticamente o mesmo número de concessionárias no Brasil, com 19% e 17% do 

total, respectivamente. 
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No tocante à análise da distribuição regional das concessionárias por montadora, 

foi necessário pesquisá-la diretamente no site das associações ou da própria 

montadora3, resgatando dados referentes ao número de concessionárias por 

estado, já que esta informação não estava disponível nos estudos de URDAN 

(2000, 2001a, 2001b). Mesmo tendo passado dois anos entre a primeira pesquisa 

realizada por URDAN (2000) e esta dissertação, esperava-se não haver uma 

mudança significativa no número de concessionárias, ensejando-se agora avaliar 

sua distribuição geográfica. A diferença encontrada no total de concessionárias 

por montadora e a distribuição das montadoras por estado constam das Tabelas 

11 e 12, respectivamente. 

 

 
TABELA 11 

Comparativo do Total de Concessionárias das Montadoras General Motors, 

Fiat, Ford e Volkswagen entre 2000 e 2002 

 
Montadora Total de 

Concessionárias, 
URDAN  

Total de 
Concessionárias, 

Sites em 2002 

Diferença  
(%) 

    

General Motors        493 (a)    489 -1% 

Fiat         333 (b)      444 +33% 

Ford         302 (b)    371  +23% 

Volkswagen         630 (b)    571  -9% 

Total da Amostra 1.758 1.875 +7% 
 

(a) posição em 1999; (b) posição em 2000. 

Fontes: URDAN (2000, 2001a e 2001b); sites das Associações e Montadoras  
 

 

Pela Tabela 11, embora tenha havido uma diferença maior para as montadoras 

Fiat e Ford, optou-se por analisar a distribuição geográfica das concessionárias 

                                                
3 www.abrac.com.br; www.fiat.com.br; www.vw.com.br e www.abradif.com.br  
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com base nos dados do ano de 2002. O intuito é comparar posteriormente o 

comportamento real da distribuição geográfica das concessionárias com a 

distribuição respectiva dos questionários respondidos e válidos usados nesta 

dissertação. 

 

A Tabela 12 mostra que a maior concentração de concessionárias se encontra nas 

regiões Sul, com 22%, e Sudeste, com 51%, totalizando 73% das concessionárias. 

São Paulo apresenta a maior concentração de concessionárias para as quatro 

bandeiras (30% do total), seguido por Minas Gerais (13%). O Gráfico 6 compara 

os percentuais de participação das concessionárias por estado e por montadora. 

Já o Gráfico 7 apresenta as médias da participação de cada um destes estados na 

distribuição das concessionárias no Brasil. 
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TABELA 12 
Distribuição por Estados das Concessionárias General Motors,  

Fiat, Ford e Volkswagen em 2002 
 General 

Motors 
Fiat Volkswagen Ford Total 

Estado 

To
ta

l 

% To
ta

l 

% To
ta

l 

% To
ta

l  

% To
ta

l 

%

Acre 1 0,2 1 0,2 0 0,0 1 0,3 3 0,2

Alagoas 5 1,0 5 1,1 6 1,1 4 1,1 20 1,1

Amapá 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,3 4 0,2

Amazonas 2 0,4 3 0,7 3 0,5 3 0,8 11 0,6

Bahia 19 3,9 22 5,0 23 4,0 17 4,6 81 4,3

Ceará 10 2,0 7 1,6 9 1,6 8 2,2 34 1,8

Distrito Federal 4 0,8 5 1,1 5 0,9 4 1,1 18 1,0

Espírito Santo 8 1,6 10 2,3 10 1,8 8 2,2 36 1,9

Goiás 10 2,0 10 2,3 19 3,3 9 2,4 48 2,6

Maranhão 6 1,2 6 1,4 4 0,7 4 1,1 20 1,1

Mato Grosso 10 2,0 6 1,4 6 1,1 6 1,6 28 1,5

Mato Grosso do Sul 8 1,6 11 2,5 8 1,4 7 1,9 34 1,8

Minas Gerais 57 11,7 67 15,1 73 12,8 46 12,4 243 13,0

Pará 6 1,2 5 1,1 6 1,1 2 0,5 19 1,0

Paraíba 7 1,4 5 1,1 5 0,9 4 1,1 21 1,1

Paraná 34 7,0 27 6,1 36 6,3 30 8,1 127 6,8

Pernambuco 17 3,5 14 3,2 14 2,5 10 2,7 55 2,9

Piauí 4 0,8 5 1,1 3 0,5 4 1,1 16 0,9

Rio de Janeiro 38 7,8 34 7,7 48 8,4 31 8,4 151 8,1

Rio Grande do Norte 6 1,2 3 0,7 4 0,7 3 0,8 16 0,9

Rio Grande do Sul 48 9,8 29 6,5 50 8,8 39 10,5 166 8,9

Rondônia 3 0,6 5 1,1 4 0,7 0 0,0 12 0,6

Roraima 1 0,2 1 0,2 5 0,9 1 0,3 8 0,4

Santa Catarina 32 6,5 29 6,5 35 6,1 22 5,9 118 6,3

São Paulo 146 29,9 129 29,1 187 32,7 103 27,8 565 30,1

Sergipe 3 0,6 1 0,2 4 0,7 1 0,3 9 0,5

Tocantins 3 0,6 3 0,7 3 0,5 3 0,8 12 0,6

Total 489 100 444 100 571 100 371 100 1.875 100

Fonte: Sites das Associações de Concessionárias e Montadoras 
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GRÁFICO 6 - Distribuição das Concessionárias nos Estados Onde Elas Estão 
Mais Presentes 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

GRÁFICO 7 - Participação Percentil de Alguns Estados na População de 
Concessionárias General Motors, Fiat, Ford e Volkswagen 
 

Fonte: dados da pesquisa 
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De novo, os dados do Gráfico 7, com as médias de participação dos estados na 

concentração das concessionárias, serão usados posteriormente nesta dissertação 

para comparar com o comportamento apresentado dos questionários 

respondidos e válidos.  

 

 
Em síntese, este capítulo 4 abrangeu as atividades de desenho da pesquisa. 

Foram definidos o tipo de pesquisa (conclusiva descritiva) e a escala (Likert), 

foram expostas a construção e teste do questionário e foram identificadas a 

população-alvo e a amostra inicial. O próximo passo contempla a coleta, o 

tratamento e análise dos dados, do que cuida o capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 5 � COLETA, ANÁLISE E 
TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Este capítulo trata da penúltima etapa do processo de pesquisa: a análise dos 

dados. O pesquisador, antes de utilizar alguma técnica estatística, deve dedicar 

uma boa parte do seu tempo à análise preliminar dos dados, segundo HAIR et 

al. (1998) e MALHOTRA (1999). Mais do que fazer uma análise estatística dos 

seus dados, também cabe buscar compreender o porquê de certo 

comportamento das variáveis. Para estes autores, mesmo que a estatística sugira 

que o comportamento de uma variável é contrário às suposições exigidas, é o 

�bom senso� do pesquisador que deve determinar a ação a ser tomada frente a 

tal variável, devendo ele estar ciente que a sua manutenção na pesquisa pode 

vir a afetar o resultado final. 

 

São destacadas quatro atividades básicas na análise dos dados (HAIR et al., 

1998): análise gráfica da natureza das variáveis, análise dos valores faltantes, 

identificação de outliers e análise da capacidade das variáveis em atender às 

suposições para a técnica estatística a ser aplicada. Cada uma destas atividades 

pode ser analisada de forma univariada, isto é, para uma variável isoladamente, 

ou de forma multivariada, envolvendo duas ou mais variáveis. 

 

Concentrado à esta etapa, este capítulo divide-se em quatro seções. Na primeira 

são apresentadas as atividades de coleta e processamento dos dados. A segunda 

trata das atividades univariadas de análise e tratamento dos dados. A terceira 

seção traz as atividades da análise multivariada. E, a última seção é voltada 

para a análise das suposições da regressão múltipla. 
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5.1. LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 

Para a coleta dos dados junto às montadoras, URDAN (2000, 2001a, 2001b) 

contatou os presidentes das associações de cada montadora para solicitar o 

apoio deles. Esclarecidos os objetivos e a importância da pesquisa para as 

concessionárias, além de sua proveniência (Fundação Getúlio Vargas), 

conseguiu-se o suporte das associações das quatro montadoras selecionadas. 

Daí, as associações disponiblizaram uma lista com todas as concessionárias a elas 

vinculadas e elaboraram uma carta, assinada pelo seu presidente, dirigida aos 

executivos das concessionárias solicitando sua participação na pesquisa. Um 

modelo dessa carta se encontra no Apêndice 2. 

 

Para cada concessionária foi enviado, via Correios, um envelope contendo: 

cópia da carta do presidente da associação, questionário e envelope selado para 

retorno do questionário.  Um mês após o envio dos questionários, foi remetida 

às concessionárias uma �carta-cobrança�, conforme modelo no Apêndice 3, 

solicitando aos executivos que respondessem ao questionário previamente 

enviado e disponibilizando email e telefone do pesquisador para possível 

contato, seja para esclarecimento de dúvidas ou para solicitação de novo 

questionário, caso necessário.  

 

Nos questionários não houve identificação do executivo respondente e nem da 

concessionária participante, com o intuito de não gerar receio nos executivos em 

participar da pesquisa. 

 

Os questionários respondidos, foram processados eletronicamente, via scaner, 

com o software Remark. Este software lê os dados dos questionários e os salva já 

em meio eletrônico, atribuindo um número seqüencial a cada questionário. Este 

arquivo eletrônico é exportado para o software estatístico usado na pesquisa 
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(SPSS). Assim, elimina-se o erro comum de digitação quando os dados são 

passados do questionário impresso para uma planilha eletrônica. 

 

A Tabela 13 mostra o total de questionários recebidos por montadora e o total 

da amostra inicial. Conforme Tabela 13, o percentual de retorno dos 

questionários, média de 35%, é bem satisfatório, considerando a 

impessoalidade da via postal, bem como a origem da pesquisa, que, não foi 

realizada pelas próprias associações e nem por solicitação das concessionárias. 

 

 

TABELA 13 

Total de Questionários Respondidos e o Total da Amostra Inicial nas 

Amostras da General Motors, Fiat, Ford e Volkswagen 

 
Montadora Amostra Inicial Questionários 

Respondidos 
Taxa de 
Retorno 

    

General Motors    493 192 39% 

Fiat    333 122 37% 

Ford    302   89 29% 

Volkswagen    630 205 33% 

Total 1.758 608 35% 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Dos questionários recebidos, nenhum foi invalidado pelo respondente. Por isso, 

nenhum questionário precisava ser excluído da amostra. Assim, os 

questionários válidos para a pesquisa foram 608, mantendo-se a taxa de 

retorno de 35%. 
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Comparando-se a taxa média de retorno de 35% das pesquisas de URDAN 

(2000, 2001a, 2001b) com as taxas de retorno de alguns estudos sobre o tema 

Orientação para o Mercado, conforme apresentado na Tabela 14, obteve-se um 

excelente percentual de resposta. A média da taxa de retorno de 13 estudos 

selecionados sobre Orientação para o Mercado realizados entre os anos de 1.993 e 

2.000 foi de 24%, 11 pontos percentuais inferior à taxa média obtida nas 

pesquisas de URDAN (2000, 2001a, 2001b). 

 

 
TABELA 14 

Taxas de Retorno de Questionários dos Principais Estudos  

sobre Orientação para o Mercado 

 
Estudo Ano de 

Publicação

Amostra 

Inicial 

Questionários 

Respondidos 

Taxa de 

Retorno 
     

Jaworski e Kohli  1.993 1.049 362 35% 

Kohli; Jaworski; Kumar 1.993 1.049 359 34% 

Pelham 1.996    370   68 18% 

Pelham 1.997 1.200 270 23% 

Barret 1.998 1.800 142   8% 

Caruana 1.999 1.000 140 14% 

Pelham 1.999 1.200 229 19% 

Moorman 1.999 1.200 330 28% 

Pelham 2.000 1.200 235 20% 

Kumar 2.000    600 171 29% 

Lukas 2.000    800 280 35% 

Média    24% 
 

Fonte: JAWORSKI, KOHLI, 1993; KOHLI; JAWORSKI; KUMAR, 1993; PELHAM 

1996; PELHAM, 1997; BARRET, 1998; CARUANA, 1999; PELHAM, 1999; 

MOORMAN; 1999; PELHAM, 2000; KUMAR, 2000; LUKAS, 2000. 

 

 



100 

Coletados os dados, o próximo passo é a análise e tratamento deles. Antes, 

compete fazer uma análise comparativa dos questionários aplicados em cada 

pesquisa de URDAN (2000, 2001a, 2001b), já que estas foram realizadas em 

momentos diferentes e também por distintos assistentes de pesquisa. Por isto, 

foi necessário fazer uma análise comparativa entre os questionários para 

verificar se houve alguma mudança. De fato, algumas diferenças foram 

detectadas.  

 

Em relação ao questionário elaborado para a General Motors, a questão de 

número 41, referente à mudança tecnológica, foi erroneamente repetida, 

estando igual à questão de número 40. Nos questionários aplicados à 

Volkswagen e Ford, a questão 2 da segunda bateria é repetição da primeira 

questão. Estas  questões repetidas foram retiradas quando do agrupamento dos 

dados das quatro montadoras. 

 

Foi também verificado que algumas questões da segunda bateria do 

questionário para a General Motors não foram usadas para as demais 

bandeiras. São elas: se a concessionária possui SAC (questão 9) e se a 

concessionária possui banco de dados dos clientes (questão 10). 

 

Mas tais diferenças entre os questionários aplicados às quatro montadoras não 

afetam a pesquisa desta dissertação, sendo facilmente compatíveis para a 

formação de uma amostra única das quatro montadoras. 

 

Assim sendo, é hora de dar início à análise univariada dos dados. 
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5.2. ANÁLISE UNIVARIADA DOS DADOS  

 

A primeira análise que deve ser feita nos dados é a análise univariada (HAIR et 

al., 1998), isto é, uma análise de cada variável da pesquisa isoladamente. O 

intuito aqui é conhecer o comportamento das variáveis, verificando-se os 

valores faltantes, a distribuição de frequência e os valores outliers. Essas 

atividades estão descritas a seguir. 

 
 

5.2.1. Valores Faltantes 

 

Os valores faltantes têm comumente duas causas (HAIR et al., 1998): não 

preenchimento pelo respondente ou erro/omissão quando da digitação dos 

dados do questionário para o meio eletrônico. 

 

Recordando, os questionários desta dissertação foram processados 

eletronicamente, via scaner, não havendo erros de digitação. Assim, a todos os 

valores faltantes encontrados na amostra analisada foi atribuída a causa da 

ausência de resposta. Para os questionários que apresentaram um alto número 

de valores faltantes, foi analisado o questionário impresso correspondente para 

certificar de que nenhum erro ocorreu, mesmo tendo sido a transferência feita 

eletronicamente. 

 

Previamente, foi necessário identificar os dados faltantes no software estatístico 

SPSS. Quando da leitura dos questionários, via scanner, às questões que não 

apresentaram resposta foi atribuída a informação �blank�. Então, dois tipos de 

análise foram realizadas para os valores faltantes: por questionário e por 

variável. Foi feita a soma, por questionário e por variável, dos valores faltantes 

em cada caso. 
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Na análise por questionário, somente três casos apareceram com potencial de 

comprometer o resultado da pesquisa. Um deles tinha índice de 50% de valores 

faltantes, ou seja, das 40 variáveis utilizadas por esta pesquisa, 20 não haviam 

sido respondidas. Os outros dois casos apresentaram um índice de 22,50%, isto 

é, 9 variáveis não foram respondidas. Pelo elevado tamanho da amostra, 608 

questionários, optou-se por excluir estes três questionários. Os demais 

questionários não tinham altos índices de valores faltantes a comprometer o 

resultado, conforme Tabela 15. Segundo HAIR et al. (1998), o índice-limite 

considerado comprometedor é definido pelo próprio pesquisador, não havendo 

um valor estabelecido. Aqui foi atribuído o limite de 20%. 

 

�... o pesquisador determina o total máximo de valores 
faltantes em cada caso ou variável para deletar o caso ou a 
variável com limite excedido.� (HAIR et al., 1998, p.51 e 52) 

 

 

TABELA 15 

Análise dos Valores Faltantes por Questionário 

 
Valores Faltantes Número de Casos Percentual por Casos Percentual por 

Variáveis 
    

0 489    80,43%   0,00% 

1   83   13,65%   2,50% 

2   21     3,45%   5,00% 

3     8     1,32%   7,50% 

4     2     0,33% 10,00% 

5     1     0,16% 12,50% 

6     1     0,16% 15,00% 

9     2     0,33% 22,50% 

20     1     0,16% 50,00% 

Total 608 100,00%  

 

Fonte: dados da pesquisa 

 



103 

Pela Tabela 15, a grande maioria dos questionários da amostra, 80,43%, não 

apresenta valor faltante algum. Os três questionários retirados representam 

menos de 0,5% da amostra, um valor muito pequeno, não causando perda 

expressiva de informações. 

 

Quanto à análise por variável, conforme Tabela 16, a variável com a maior 

proporção de valores faltantes foi a que mede o Retorno sobre Ativos (V51), sendo 

ela a variável dependente do esquema de pesquisa desta dissertação. Embora 

esperado que uma variável de medição de desempenho financeiro apresente alto 

índice de respostas faltantes, por se tratar de um assunto �delicado� e estratégico 

às empresas, uma análise de regressão pode ficar comprometida devido à alta 

proporção de valores faltantes. 

 

Assim, foi determinado pela autora desta dissertação o limite de 3% da 

proporção de valores faltantes para excluir uma variável. A única variável nesta 

condição foi o Retorno sobre o Ativo (ROA). Mas sendo ela a variável resposta 

desta pesquisa, os 22 casos de valores faltantes poderão ser desconsiderados 

pelo programa estatístico SPSS nas análises multivariadas mediante comando 

apropriado (pairwise). Buscando evitar essa perda de informações, várias 

soluções foram analisadas para �inserir� dados onde eles estavam faltando. 

Conforme HAIR et al. (1998), uma das soluções que o pesquisador possui para 

tratar os valores faltantes, além da exclusão, é a �inserção� de novos valores nos 

casos em que ocorrem os faltantes. Segundo ele, �a inserção é o processo de 

estimar dados faltantes baseado em valores válidos de outras variáveis e/ou de 

outros casos na amostra.� (HAIR et al., 1998, p.52) 
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TABELA 16 

 Análise dos Valores Faltantes por Variável. 

Variáveis Valores Faltando Variáveis Valores Faltando 

 N %  N % 
       

V1   3 0,50% V27   3 0,50% 

V1   3 0,50% V28   1 0,20% 

V3   2 0,30% V29 11 1,80% 

V4   2 0,30% V30   7 1,20% 

V5   1 0,20% V31   4 0,70% 

V6   8 1,30% V32   4 0,70% 

V7   3 0,50% V33   6 1,00% 

V8   3 0,50% V34   7 1,20% 

V9   0 0,00% V35   2 0,30% 

V10   1 0,20% V36   4 0,70% 

V11 15 2,50% V37 15 2,50% 

V12   7 1,20% V38   6 1,00% 

V13   1 0,20% V39   5 0,80% 

V14   3 0,50% V40   6 1,00% 

V15   1 0,20% V42   7 1,20% 

V22   2 0,30% V43   6 1,00% 

V23   1 0,20% V44   8 1,30% 

V24   2 0,30% V45   8 1,30% 

V25   4 0,70% V46   9 1,50% 

V26   3 0,50% V51 22 3,60% 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 
Com base na opção de inserção de outras variáveis, foram analisadas as demais 

variáveis financeiras presentes no questionário, a saber: margem de lucro (V52), 

giro dos ativos (V53), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (V54) e índice de 

liquidez (V55). O primeiro passo foi verificar a correlação existente de cada uma 

destas variáveis com o Retorno sobre o Ativo (V51), conforme Tabela 17. 
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TABELA 17 

Correlação de Spearman entre as Variáveis Financeiras  

 
Variável V51 V52 V53 V54 V55 

      

V51 1,00     

V52 0,85* 1,00    

V53 0,82* 0,90* 1,00   

V54 0,81* 0,89* 0,87* 1,00  

V55 0,66* 0,74* 0,72* 0,74* 1,00 

(*) valores significantes a 1% 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 
 

A Tabela 17 revela que todas as variáveis financeiras possuem uma boa 

correlação com a variável Retorno sobre Ativo (V51). A única variável de menor 

correlação foi a variável do índice de liquidez (V55). As demais variáveis 

apresentaram correlações entre 0,81 e 0,85, consideradas altas. Com estas 

correlações é estatisticamente aceito trabalhar com a variável Retorno sobre Ativo 

(V51) combinada com outra variável financeira (V52, V53 ou V54), 

estabelecendo uma �nova� variável de desempenho, com um índice baixo de 

valores faltantes ou até igual a zero. A criação desta nova variável de 

desempenho pode dar-se com a soma de duas variáveis ou com a média.  

 

Entretanto, dos 22 questionários em que a variável Retorno sobre Ativo (V51) 

apresentou valor faltante, 19 também têm valores faltantes para as demais 

variáveis financeiras, não sendo possível imputar novos valores para estes casos 

com valores faltantes. Ademais, um desses questionários é um dos já excluídos 

na análise anterior, por um alto índice de valores faltando. Portanto, na 

realidade há 21 novos questionários a excluir da amostra. 
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Embora aqui esteja sendo analisado o valor faltante para uma variável, e não 

mais para questionários, não se excluiu a variável Retorno sobre Ativo (V51), por 

ser da variável resposta da pesquisa. Assim, decidiu-se por excluir os 

questionários que apresentaram valor faltante para a variável V51. Tal exclusão 

já seria feita automaticamente pelo programa estatístico, mas optou-se pela sua 

exclusão �manual� para �rastrear� as exclusões realizadas.  

 

Resumindo esta seção na análise de questionários, foram retirados três 

questionários em virtude de alto índice de valores faltantes, sendo: dois de 

concessionárias Volkswagen e um de concessionária General Motors. A análise 

de valores faltantes por variável levou à exclusão de 21 questionários, sendo: 

cinco de concessionárias General Motors, cinco de concessionárias Fiat, oito de 

concessionárias Volkswagen e três de concessionárias Ford. Mas nenhuma variável 

foi excluída. Após as exclusões neste passo, o tamanho da amostra reduziu-se 

de 608 para 584 casos, conforme Tabela 18. Agora, o próximo passo é analisar o 

comportamento das variáveis nas suas distribuições da frequência. 
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TABELA 18 

Total de Questionários Válidos após a Análise de Valores Faltantes 

 
Montadora Total de 

Concessionárias 
Amostra Inicial Amostra após Valores 

Faltantes 
 N % N % N % 

       

General Motors    493 100% 192 39% 186 38% 

Fiat    333 100% 122 37% 117 35% 

Ford    302 100%   89 29%   86 28% 

Volkswagen    630 100% 205 33% 195 31% 
       

Total 1.758 100% 608 35% 584 33% 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

5.2.2. Distribuições da Frequência 

 

A análise de distribuição da frequência pode-se dar por duas ferramentas: 

tabela de percentual da distribuição ou gráfico histograma. Para as variáveis da 

Orientação para o Mercado e influenciadoras da lucratividade, há uma tabela com 

os percentuais da frequência e um gráfico do histograma com a curva de 

normalidade, expostos no Apêndice 4 e 5, respectivamente. Depois, para as 

variáveis do perfil da concessionária e do perfil dos executivos, há apenas as 

tabelas de distribuição de frequência, pois não cabe a análise da normalidade. 

 

De início são foram analisadas as variáveis dos três elementos comportamentais 

da Orientação para o Mercado. Após, são vistas as variáveis influenciadoras da 

lucratividade e, por fim a variável de desempenho financeiro.  

 

Para possíveis comparações com os achados das pesquisas de URDAN (2000, 

2001a, 2001b), foi inserida para as variáveis uma classificação de faixas, 
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conforme suas distribuições: baixa, média e alta. Sendo a escala utilizada a 

Likert de 7 pontos, a associação das faixas com a escala é a que se segue: baixa, 

referente às posições �1� e �2�; média, posições �3�, �4� e �5�; e alta, posições �6� e 

�7�. As variáveis com moda na faixa baixa são as que apresentaram maior 

concentração de respostas válidas nas posições �1� e �2�; as na faixa média têm 

maior respostas válidas nas posições �3�, �4� e �5�; as variáveis com moda na faixa 

alta têm o maior número de respostas válidas nas posições �6� e �7�. 

 

 
5.2.2.1. Variáveis do Modelo da Orientação para o Mercado 
 

A Tabela 19 reúne os percentuais por faixa para as variáveis dos três elementos 

comportamentais da Orientação para o Mercado. As tabelas disponibilizando 

todas as frequências da distribuição e os gráficos histogramas para cada uma 

das variáveis estão apresentados no Apêndice 4. 

 

Consoante a Tabela 19, para as seis variáveis do constructo orientação para o 

consumidor, as modas se concentram na faixa alta. Logo, as concessionárias da 

amostra parecem possuir alta orientação para o consumidor tendo conhecimento 

das necessidades de seus clientes (V3 com 57,5% das respostas), mediante 

pesquisas realizadas (V5 com 75,5% das respostas), objetivando sempre 

satisfazê-las (V4 com 81% das respostas). 

 

O mesmo padrão dá-se para o constructo orientação para a concorrência. A Tabela 

19 mostra que as empresas da amostra dão alta atenção às atividades da 

concorrência (V9, com 47,3% das respostas válidas na faixa alta), respondendo 

rapidamente às suas ações (V8, com 48,5% das respostas válidas na faixa alta) e 

buscando sempre adquirir vantagem competitiva (V10 com 57,1% das respostas 

válidas na faixa alta). 
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TABELA 19 

Distribuição por Faixa das Variáveis de Orientação para o Mercado     

 
Constructo Variável Faixa 

  Baixa Média Alta 
     

ORCONS V1 3,1 40,7 56,2 

 V2 2,3 38,1 59,6 

 V3 2,3 40,2 57,5 

 V4 1,0 18,0 81,0 

 V5 6,3 18,6 75,1 

 V6 2,9 16,5 80,6 

ORCONC V7 12,1 49,1 38,9 

 V8 5,4 47,0 48,5 

 V9 7,9 44,9 47,2 

 V10 3,8 39,1 57,1 

COORD V11 12,0 43,1 44,9 

 V12 13,5 53,6 32,9 

 V13 7,6 51,0 41,5 

 V14 4,8 48,8 46,4 

 V15 7,7 51,4 40,9 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

Quanto ao terceiro constructo da Orientação para o Mercado, coordenação entre 

departamentos, a moda das respostas válidas ocorreu na faixa média para cinco 

das seis variáveis do constructo. Isto indica que as concessionárias não têm muito 

a prática de discutir internamente, entre todos os departamentos, as 

informações sobre os clientes (V12 e V15) assim também como não têm a prática 

de integrar os departamentos para trabalharem conforme a estratégia da 

empresa (V13 com 51% das respostas na faixa média). Este comportamento 

sinaliza não haver nas concessionárias de veículos a gestão participativa, mas sim 
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a gestão de um único indivíduo que comanda um time de vendas. Gestão esta 

em que os poderes, assim como as informações estratégicas da empresa, se 

concentram em poucos indivíduos (normalmente o dono). Deste modo, os 

esforços na aquisição de informações sobre o cliente e sobre a concorrência são 

perdidos por não haver a disseminação destes entre os diversos departamentos 

da empresa, provavelmente prejudicando em sua lucratividade. 

 

A seguir são discutidas as distribuições para as variáveis influenciadoras da 

lucratividade. 

 

 
 

5.2.2.2. Variáveis Influenciadoras da Lucratividade 
 

Aqui são analisadas as distribuições de frequência das 24 variáveis 

influenciadoras da lucratividade. A Tabela 20 traz os percentuais de 

concentração por faixa de cada uma das variáveis. 

 

Para o constructo poder do comprador, a Tabela 20 mostra que as concessionárias 

são voltadas para a negociação com os clientes, devido à moda na faixa alta 

para as três variáveis que a compõe: 92,2% das concessionárias negociam com os 

clientes analisando suas propostas (V22) e em quase 70% das empresas é dada 

liberdade aos vendedores para negociarem com os clientes (V23). O interessante 

foi a V24, �o cliente sempre tem razão�, que apresentou a menor concentração 

do constructo na faixa alta (57%). 

 

Quanto ao poder do fornecedor, a Tabela 20 revela que as concessionárias não 

trabalham com um grande número de fornecedores (V25, com 46,2% das 

respostas na faixa baixa) e que estes não são exclusivos à concessionária (V27, 

com 79,5% das respostas na faixa baixa). As concessionárias não possuem poder 

de barganha muito alto junto aos fornecedores quando da negociação (V26, com 
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43,1% das respostas na faixa média). A moda nesse constructo foi na faixa 

média para duas variáveis e na faixa baixa para uma variável. 

 

 
TABELA 20 

Distribuição por Faixa das Variáveis Influenciadoras da Lucratividade. 
 

Constructo Variável Faixa 

  Baixa Média Alta 
     

COMPRA V22 0,2 7,6 92,2 

 V23 2,6 27,7 69,7 

 V24 3,0 40,0 57,0 

FORNEC V25 32,1 46,2 21,7 

 V26 33,9 43,1 23,0 

 V27 79,5 16,0 4,5 

CONCENT V28 85,7 6,7 7,6 

 V29 37,4 33,9 28,7 

ENTRADA V30 71,0 15,5 13,5 

 V31 67,1 21,9 11,0 

 V32 62,6 25,7 11,8 

 V37 66,3 20,8 13,0 

CRESCTO V33 45,3 40,7 13,9 

 V34 5,8 51,0 43,2 

 V35 5,1 47,5 47,4 

 V36 17,9 51,2 30,9 

TECNOL V38 2,0 21,2 76,8 

 V39 26,2 41,3 32,5 

 V40 8,6 46,1 45,3 

 V42 1,8 39,8 58,4 

 V43 2,3 39,4 53,3 

TAMANHO V44 28,3 34,0 37,7 

 V45 25,8 46,7 37,5 

CUSTO V46 22,0 58,3 18,7 
 

Fonte: dados da pesquisa 
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Na Tabela 20, as variáveis do constructo concentração de vendedores possuem alta 

concentração de vendedores no ramo de concessionárias de veículos (V28, com 

85,7% das respostas na faixa baixa), sendo que o faturamento dessas 

concessionárias (que se encontram na mesma região) parece ser igualmente 

distribuído (V29). 

 

Para o constructo facilidade de entrada a moda das quatro variáveis que o compõe 

é na faixa baixa, significando que as barreiras de entrada são muito fortes. 

Grandes esforços e investimentos são exigidos (V30, com 71% das respostas 

válidas na faixa baixa), sendo bem alto o custo de adaptação das concessionárias 

no mercado em que atuam (V31, com 67,1% das respostas válidas na faixa 

baixa). 

 

No constructo crescimento de mercado, o ramo das concessionárias de veículos 

apresenta um baixo crescimento da demanda (V33, com 45,3% das respostas 

válidas na faixa baixa) sendo esta igualmente distribuída entre as concessionárias 

(V36). Por isso, as concessionárias são bem atentas à demanda, respondendo 

(V34) e se ajustando (V35) rapidamente a um aumento dela. 

 

As mudanças tecnológicas no ramo de atuação das concessionárias são muito 

contínuas (V38, com 76,8% das respostas válidas na faixa alta), exigindo um alto 

nível de investimento de capital das empresas (V42, com 58,4% válidas na faixa 

alta), o que ocorre com a maioria das concessionárias (V43, com 53,3% das 

respostas válidas na faixa alta). Quanto ao acesso às mudanças tecnológicas por 

todas as empresas, variável V39, somente 32% concordam com isto. Sobre a 

criação de valor para o cliente resultante das mudanças tecnológicas (V40), a 

amostra praticamente se divide em duas, com 45,3% das respostas válidas na 

faixa alta, e 46,1% das respostas válidas na faixa média. 
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Quanto à participação de mercado das concessionárias, continuando com a 

Tabela 20, há uma leve tendência das concessionárias em atribuir à sua empresa 

uma participação de mercado maior que as dos concorrentes (V44, com 37,7% 

das respostas na faixa alta). Já o tamanho do negócio não influencia a prática de 

custos baixos pelas concessionárias (V45, com 46.7% das respostas válidas na 

faixa média). 

 

Quanto ao último constructo das variáveis influenciadoras da lucratividade, o 

custo operacional, 58,3% das respostas válidas estão na faixa média, indicando 

que o ramo das concessionárias não utiliza a estratégia de baixos custos (V46). 

 

 
5.2.2.3. Variável de Desempenho Financeiro 
 

A distribuição de frequência e o respectivo histograma da variável financeira 

Retorno sobre o Ativo (ROA) estão no Apêndice 4. O ROA das concessionárias de 

veículos no ano anterior ao da pesquisa foi inferior ao alcançado pela 

concorrência como um todo (V51, com 47,1% das respostas válidas na faixa 

baixa). O total das respostas nas faixas baixa e média, chega a 91,7%, sugerindo 

um quadro financeiro insatisfatório das concessionárias. Daí, supõe-se dois fatos: 

(a) as concessionárias têm operado com uma baixa margem líquida sobre as 

vendas; (b) a rotação dos ativos das concessionárias tem sido baixo, conforme 

fórmula (3.2). 

 

O referencial do ano de faturamento foi diferente para a rede da General 

Motors, que teve sua pesquisa realizada em 1999 e avaliou-se o desempenho 

financeiro de 1998. As redes das demais montadoras foram pesquisas em 2000 

sendo avaliado o desempenho financeiro de 1999. Mas, não há evidências no 

cenário econômico brasileiro de mudança siginificativa de desempenho 

financeiro entre esses dois anos consecutivos para as concessionárias. 
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A seguir são analisadas as variáveis do perfil das concessionárias respondentes 

para posterior análise do perfil dos executivos. 

 
 
 

5.2.2.4. Variáveis do Perfil Geral das Concessionárias 
 

São aqui analisadas as distribuições de frequência das variáveis que traçam um 

perfil geral das concessionárias da amostra. São elas: estado (PC1), ano de 

fundação (PC2), total de funcionários (PC3), faturamento bruto (PC4), 

quantidade de filiais (PC5), tipo de veículo comercializados (PC6) e serviços 

oferecidos (PC7). Para a variável estado (PC1), a distribuição da amostra é 

comparada com a distribuição da população-alvo do estudo. Para as demais 

variáveis é apenas descrita a principal característica da amostra. Para todas as 

variáveis é apresentada uma tabela com a distribuição de frequência. 

 

A distribuição de frequência por estado (PC1) das concessionárias está 

apresentada na Tabela 21. Os estados com maior concentração de 

concessionários totalizam 73% do total e são: Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ao comparar a 

distribuição de frequência da amostra com a distribuição da população-alvo, 

verifica-se que são os mesmos estados com as maiores concentrações de 

concessionárias. A Tabela 22 faz um comparativo entre o comportamento da 

população e da amostra. 
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TABELA 21 

Distribuição de Frequência da Variável PC1 �Estado em que sua 
Concessionária se localiza.� 

 

Casos Estado Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Válidos      
 Acre 1 0,16% 0,17% 0,17%
 Alagoas 4 0,66% 0,67% 0,83%
 Amapá 1 0,16% 0,17% 1,00%
 Amazonas 1 0,16% 0,17% 1,17%
 Bahia 21 3,45% 3,51% 4,67%
 Ceará 10 1,64% 1,67% 6,34%
 Distrito Federal 3 0,49% 0,50% 6,84%
 Espírito Santo 7 1,15% 1,17% 8,01%
 Goiás 20 3,29% 3,34% 11,35%
 Maranhão 4 0,66% 0,67% 12,02%
 Mato Grosso 16 2,63% 2,67% 14,69%
 Mato Grosso do Sul 14 2,30% 2,34% 17,03%
 Minas Gerais 92 15,13% 15,36% 32,39%
 Pará 3 0,49% 0,50% 32,89%
 Paraíba 7 1,15% 1,17% 34,06%
 Paraná 47 7,73% 7,85% 41,90%
 Pernambuco 18 2,96% 3,01% 44,91%
 Piauí 4 0,66% 0,67% 45,58%
 Rio de Janeiro 25 4,11% 4,17% 49,75%
 

Rio Grande do Norte 7 1,15% 1,17% 50,92%
 

Rio Grande do Sul 61 10,03% 10,18% 61,10%
 Rondônia 4 0,66% 0,67% 61,77%
 Santa Catarina 48 7,89% 8,01% 69,95%
 São Paulo 172 28,29% 28,71% 98,66%
 Sergipe 2 0,33% 0,33% 99,00%
 Tocantins 6 0,99% 1,00% 100,00%
      

 Subtotal 599 98,52% 100,00%  
      

Faltantes  9 1,48%   
      

 Total 608 100,00%   
Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 22 

Comparativo da Distribuição por Estado da População-Alvo  

com a Amostra de Concessionárias 

 
 População-alvo Amostra Percentual 

Estado Total de 
Concessionária

Percentual  
do Total 

Total de 
Concessionária 

Percentual 
do Total 

Amostra / 
População 

      
São Paulo 565 30,1 172 28,3 30,0 

Minas Gerais 243 13,0 92 15,1 38,0 

Rio Grande do 
Sul 

 
166 

 
8,9 

 
61 

 
10,0 

 
37,0 

      
Rio de Janeiro 151 8,1 25 4,1 17,0 

Paraná 127 6,8 47 7,7 37,0 

Santa Catarina 118 6,3 48 7,9 41,0 

      
Sub total 1.370 73,0 445 73,0 32,0 

      
Outros Estados 
e Valores 
Faltantes 

 

505 

 

27,0 

 

163 

 

27,0 

 

32,0 

      
Total 1.875 100,0 608 100,0 32,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Com o intuito de garantir que a amostra corresponda à população-alvo, 

comparou-se a distribuição por estado da população e da amostra. O que 

motivou a escolha da variável distribuição geográfica (PC1) foi a diversidade 

sócio-econômica que cada estado apresenta. Por exemplo, tendo a população-

alvo a maior concentração de concessionárias em São Paulo e se este estado 

tivesse a menor participação na amostra, esta ficaria enviesada, deturpando a 

inferência.  

 

Nesta comparação, os seis estados com maior concentração de concessionárias 

representam, tanto na população quanto na amostra, 73% do total de 
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concessionárias. No percentual por estado, há um comportamento semelhante 

para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Nestes estados, a razão entre o total de concessionárias da amostra e o total de 

concessionárias da população se encontra na faixa de 30% a 38%. O estado que 

apresenta o comportamento mais diferenciado, em comparação aos demais, é o 

Rio de Janeiro. Sua razão é de 17%, bem inferior à faixa de 30 a 38% apresentada 

pelos demais estados. Por ter sido somente este estado o mais diferenciado, 

parece que a amostra é fiel à população, isto é, a amostra apresenta um 

comportamento semelhante à população-alvo, podendo ser feitas inferências. 

 

Prosseguindo, a Tabela 23 mostra o ano de fundação das concessionárias (PC2): 

55% foram fundadas entre as décadas de 1920 e 1970, e 44% foram fundadas nas 

últimas duas décadas, numa grande expansão de concessionárias no mercado, 

consequentemente acirrando a competitividade. 
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TABELA 23 

Distribuição de Frequência da Variável PC2 �Ano de fundação da 

Concessionária.� 

 
Casos Década Frequência Percentual 

do Total 
Percentual 

dos Válidos 
Percentual 

Acumulado
Válidos      

 1920 7   1,2%  1,2%   1,2% 

 1930 5   0,8%   0,9%   2,1% 

 1940 23   3,8%   4,0%   6,0% 

 1950 38   6,3%    6,5% 12,5% 

 1960 107 17,6%  18,4% 30,9% 

 1970 139 22,9%  23,9% 54,8% 

 1980 94 15,5%  16,2% 71,0% 

 1990 163 26,8%  28,0% 99,0% 

 2000 (a) 6   1,0%   1,0% 100,0% 

      
 Subtotal 582 95,7% 100,00%  

      
Faltantes Subtotal 26 4,3%   

      
 Total 608 100,00%   

 

(a) Refere-se somente às montadoras Fiat, Ford e Volkswagen. Não inclui a General 
Motors devido ao seu levantamento dos dados ter sido realizado em 1999. 
 

Fonte: dados da pesquisa 
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O total de funcionários da concessionária (PC3), está na Tabela 24. 82% das 

empresas possuem até 99 funcionários, caracterizando-se como �Média 

Empresa� (ramo de comércio e serviço), segundo o SEBRAE. Esta característica é 

confirmada pelo faturamento bruto (PC4) apresentado pelas concessionárias da 

amostra, conforme Tabela 25. 53% das concessionárias têm faturamento bruto de 

até R$ 10.000.000,00 e 33% têm faturamento bruto na faixa de R$ 10.000.000,00 e 

R$ 30.000.000,00. Confirma-se também os portes pequeno e médio da maioria 

das concessionárias no Gráfico 5, conforme dados da FENABRAVE (2003). 

 

 

TABELA 24 

Distribuição de Frequência da Variável PC3 �Total de funcionários da 
Concessionária.� 

 
Casos Quantidade de 

Funcionários 
Frequência Percentual 

do Total 
Percentual 

dos 
Válidos 

Percentual 
Acumulado

Válidos      

 até 49 298 49,01% 49,75% 49,75%

 de 50 a 99 194 31,91% 32,39% 82,14%

 de 100 a 149 67 11,02% 11,19% 93,32%

 de 150 a 199 20 3,29% 3,34% 96,66%

 de 200 a 249  16 2,63% 2,67% 99,33%

 de 250 a 299 1 0,16% 0,17% 99,50%

 acima de 300 3 0,49% 0,50% 100,00%

      

 Subtotal 599 98,52% 100,00%  

      
Faltantes Subtotal 9 1,48%   

      

 Total 608 100,00%   
 

Fonte: dados da pesquisa 
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TABELA 25 

Distribuição de Frequência da Variável PC4 �Faturamento Bruto da 
Concessionária.� (a) 

 
Casos Faturamento 

(MIL R$) 
Frequência Percentual 

do Total 
Percentual 

dos Válidos 
Percentual 
Acumulado

Válidos      

 até 10.000 276 45,4% 53,1% 53,1%
 de 10.000 a 20.000 120 19,7% 23,1% 76,2%
 de 20.000 a 30.000 55 9,0% 10,6% 86,7%
 de 30.000 a 40.000 27 4,4% 5,2% 91,9%
 de 40.000 a 50.000  15 2,5% 2,9% 94,8%
 de 50.0000 a 60.000 10 1,6% 1,9% 96,7%
 de 60.0000 a 70.000 3 0,5% 0,6% 97,3%
 de 70.0000 a 80.000 5 0,8% 1,0% 98,3%
 de 80.0000 a 90.000 3 0,5% 0,6% 98,8%
 de 90.0000 a 100.000 0 0,0% 0,0% 98,8%
 acima de 100.000 6 1,0% 1,2% 100,0%

    
 Subtotal 520 85,5% 100,0% 
      

Faltantes Subtotal 88 14,5%   

      

 Total 608 100,00%   
 

(a) os faturamentos brutos para a montadora General Motors referem-se ao ano de 1998 
e, para as demais montadoras, refere-se ao ano de 1999. 
 
Fonte: dados da pesquisa 
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Mostra a Tabela 26 que a grande maioria das concessionárias da amostra, 69,7%, 

não possui filial alguma (PC5), sendo que 23,6% das empresas apresenta 1 ou 2 

filiais. Isto marca a acirrada concorrência entre as concessionárias, com várias 

pequenas empresas no mercado concorrendo entre si de modo bem 

pulverizado. 

 

 

TABELA 26 

Distribuição de Frequência da Variável PC5  

�Total de Filiais das concessionárias.� 

 
Casos Quantidade 

de Filiais 
Frequência Percentual 

do Total 
Percentual 

dos Válidos 
Percentual 

Acumulado
Válidos      

 0 420 69,1 69,7 69,7 

 1 68 11,2 11,3 80,9 

 2 74 12,2 12,3 93,2 

 3 24 3,9 4,0 97,2 

 4 4 0,7 0,7 97,8 

 5 6 1,0 1,0 98,8 

 6 2 0,3 0,3 99,2 

 7 1 0,2 0,2 99,3 

 8 1 0,2 0,2 99,5 

 11 1 0,2 0,2 99,7 

 30 1 0,2 0,2 99,8 

 35 1 0,2 0,2 100,0� 

      
 Subtotal 603 99,2 100,0  
      

Faltantes Subtotal 5 0,8   
      
 Total 608 100,00%   

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Quanto ao tipo de veículo comercializado (PC6), 90,1% das concessionárias da 

amostra trabalham somente com automóvel e 7,1% comercializam caminhões e 

automóveis, conforme Tabela 27. O total de concessionárias da amostra que 

comercializa somente caminhões é muito pequeno, totalizando 2,8%. 

 

 

TABELA 27 

Distribuição de Frequência da Variável PC6 �Tipo de Veículo com que a 
Concessionária trabalha.� 

 
Casos Tipo de Veículo Frequência Percentual 

do Total 
Percentual 

dos Válidos 
Percentual 
Acumulado

Válidos      
 Automóvel 545 89,6% 90,1% 90,1% 
 Caminhão 17 2,8% 2,8% 92,9% 
 Automóvel e 

Caminhão 43 7,1% 7,1% 100,0% 
      
 Subtotal 605 99,5% 100,0%  
      

Faltantes Subtotal 3 0,5%   
      
 Total 608 100,00%   

 

Fonte: dados da pesquisa 

 
 

Dos serviços oferecidos pelas concessionárias (PC7), a Tabela 28 mostra que os mais 

comuns são a venda de peças (100%), a venda de carros novos (99,8%) e o 

serviço de oficina (99,8%). Os demais serviços podem ser classificados em três 

faixas: alta, média e baixa participação. Os serviços de alta participação das 

concessionárias, em torno de 95%, são: venda de veículos usados, consórcio e 

seguro. Os de média participação, na faixa de 70% a 78%, são: licenciamento, 

financiamento e venda de acessórios. Apresentam baixa participação nas 

empresas, menos de 50%, os serviços de guincho e os caracterizados como 

�outros�, que não os apresentados.  
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TABELA 28 

Distribuição de Frequência da Variável PC7 �Serviços que a Concessionária 
oferece.� 

 
Casos Serviços Ofercidos Frequência Percentual 

do Total 
Válidos    

 Venda de peças 608 100,0% 
 Venda de veículos novos 607 99,8% 
 Oficina 607 99,8% 
 Venda de veículos usados 594 97,7% 
 Consórcio 583 95,9% 
 Seguro 568 93,4% 
 Licenciamento de veículo 476 78,3% 
 Financiamento 468 77,0% 
 Acessórios 427 70,2% 
 Guincho 299 49,2% 
 Outros serviços 172 28,3% 

    

 Subtotal 
    

Faltantes Subtotal 
    

 Total 608 100,00%
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Analisados os perfis das concessionárias respondentes, resta descrever o perfil 

dos executivos respondentes, o que se dará a seguir. 

 
 

 

5.2.2.5. Variáveis do Perfil dos Executivos 
 

As variáveis do perfil dos executivos respondentes da amostra aqui analisadas 

são: sexo (PE1), idade (PE2), escolaridade (PE3), tempo de trabalho (PE4), 

tempo de trabalho na concessionária (PE5) e experiência anterior em outra 

concessionária (PE6). 
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A distribuição por sexo (PE1) mostra a predominância de homens (90%), 

conforme Tabela 29, confirmando a expectativa de ser o mercado de trabalho 

em concessionárias de veículos tipicamente masculino. 

 

 

TABELA 29 

Distribuição de Frequência da Variável PE1 �Sexo do Executivo.� 
 

Casos Sexo Frequência Percentual 
do Total 

Válidos    
 Masculino 546 90,0
 Feminino 62 10,0

    
 Subtotal 608 100,0
    

Faltantes Subtotal 0 0
    
 Total 608 100,00%

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
A idade dos executivos (PE2) praticamente se divide em dois grandes grupos, 

conforme a Tabela 30: um com 50% dos respondentes entre a faixa de 41 a 60 

anos e o outro grupo, com 42%, entre a faixa de 26 a 40 anos. Esta divisão, quase 

que igual, denota uma nova onda de executivos jovens que podem trazer ao 

ramo mudanças de gestão. Analisando esta variável em conjunto com a 

escolaridade (PE3), há uma outra indicação desta possível mudança: 24,2% dos 

executivos possuem pós-graduação e 41,4% têm o 3o grau completo. O total de 

65,6% dos executivos com nível superior completo, conforme Tabela 31, sugere 

para o ramo a presença de executivos bem formados. 
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TABELA 30 

Distribuição de Frequência da Variável PE2 �Idade do Executivo.� 
 

Casos Idade Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
Acumulado

Válidos     
 até 25 anos 20 3,3 3,3 

 de 26 a 40 anos 253 41,6 44,9 

 de 41 a 60 anos 307 50,5 95,4 

 61 anos ou mais 28 4,6 100,0 
     

 Subtotal 608 100,0  
     

Faltantes Subtotal 0   
     

 Total 608 100,00  
 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

TABELA 31 

Distribuição de Frequência da Variável PE3  

�Nível de Escolaridade do Executivo.� 

 
Casos Escolaridade Frequência Percentual 

do Total 
Percentual 

dos Válidos 
Percentual 

Acumulado
Válidos      

 1o. Grau completo 
ou incompleto 

4 0,7 0,7 0,7 

      

 2o. Grau completo 
ou incompleto 

86 14,1 14,3 15,0 

      

 3o. Grau 
incompleto 

118 19,4 19,6 34,6 

      

 3o. Grau completo 249 41,0 41,4 75,9 
      

 1o. Pós graduação 145 23,8 24,1 100,0 
      

 Subtotal 602 99,0 100,0  
      

Faltantes Subtotal 6 1,0   
      

 Total 608 100,00   
 
Fonte: dados da pesquisa 
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O total de anos de trabalho dos executivos (PE4), conforme Tabela 32, pode ser 

comparado à distribuição da idade dos executivos, já apresentada. Da amostra, 

quase 42% trabalham há menos de 20 anos, podendo ser comparados aos 42% 

da faixa etária entre 26 e 40 anos. Também 51% da amostra trabalha há mais de 

20 anos, representando os 50% da faixa etária de 41 a 60 anos. 

 

 

TABELA 32 

Distribuição de Frequência da Variável PE4  

�Total de anos de trabalho do Executivo.� 

 
Casos Anos de 

Trabalho 
Frequência Percentual 

do Total 
Percentual 

dos Válidos 
Percentual 

Acumulado
Válidos      

 Até 10 anos 67 11,02% 11,06% 11,06% 
 De 11 a 20 anos 185 30,43% 30,53% 41,58% 
 De 21 a 30 anos 202 33,22% 33,33% 74,92% 
 De 31 a 40 anos 110 18,09% 18,15% 93,07% 
 De 41 a 50 anos 37 6,09% 6,11% 99,17% 
 De 51 a 60 anos 5 0,82% 0,83% 100,00% 

      
 Subtotal 606 99,67 100,0  
      

Faltantes Subtotal 2 0,33   
      
 Total 608 100,00   

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Quanto ao total de anos de trabalho na concessionária (PE5), a grande maioria 

(61,5%) trabalha há menos de 10 anos na mesma concessionária, sendo bem 

pequeno o percentual de executivos �fiéis� às empresas, 5,5% do total. Tais 

dados estão na Tabela 33. É significante a diferença entre os 61,5% dos 

executivos que trabalham na mesma concessionária há menos de 10 anos, com 

os 11% dos executivos que têm tempo de trabalho inferior a dez anos (PE4), 

podendo-se suspeitar de dois fatos: (a) existe uma alta rotatividade dos 

executivos; (b) nem sempre o principal executivo de uma concessionária é o 

dono da mesma.  

 

 

TABELA 33 

Distribuição de Frequência da Variável PE5 �Total de anos de trabalho do 

Executivo na Concessionária.� 

 
Casos Anos de Trabalho 

na Concessionária 
Frequência Percentual 

do Total 
Percentual 

dos Válidos 
Percentual 
Acumulado 

Válidos      
 Até 10 anos 372 61,2% 61,5% 61,5% 
 De 11 a 20 anos 134 22,0% 22,1% 83,6% 
 De 21 a 30 anos 66 10,9% 10,9% 94,5% 
 De 31 a 40 anos 23 3,8% 3,8% 98,3% 
 De 41 a 50 anos 10 1,6% 1,7% 100,0% 

      
 Subtotal 605 99,5% 100,0  
      

Faltantes Subtotal 3 0,5   
      
 Total 608 100,00   

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Outro dado a indicar uma �nova onda� de executivos, trazendo mudanças ao 

ramo de concessionárias é o percentual, de quase 60%, dos executivos que não 

têm experiência de trabalho em outra concessionária (PE6), conforme Tabela 34. 
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A isto soma-se a informação de que os executivos não são �fiéis�, havendo alta 

rotatividade no trabalho. Sendo alta a rotatividade dos executivos e sendo alto o 

percentual de executivos que não trabalharam em outra concessionária, parece 

que grande parte dos executivos das concessionárias da amostra compõe esta 

�nova onda�. 

 

 

TABELA 34 

Distribuição de Frequência da Variável PE6  

�Experiência do Executivo de trabalho em outra Concessionária.� 

 
Casos Experiência em outra 

Concessionária 
Frequência Percentual 

do Total 
Válidos    

 Sim  252 41,4 
 Não 356 58,6 

    
 Subtotal 608 100,0 
    

Faltantes  0  
    
 Total 608 100,00 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em síntese, quanto aos elementos comportamentais da Orientação para o 

Mercado, as concessionárias da amostra possuem alta orientação para o consumidor 

e alta orientação para a concorrência. Entretanto, na coordenação entre departamentos 

parece que as concessionárias não têm a prática de discutir internamente as 

informações sobre os clientes, fazendo com que os esforços na aquisição de 

informações sobre o consumidor e sobre a concorrência sejam perdidos, 

provavelmente prejudicando sua lucratividade. A propóstio, a variável Retorno 

sobre o Ativo (ROA) revela um quadro financeiro insatisfatório para as 

concessionárias da amostra. 
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Sobre as variáveis influenciadoras da lucratividade, no ramo de concessionárias 

viu-se uma forte influência dos compradores visto que as empresas são altamente 

voltadas para a negociação com os clientes. O ramo de concessionárias também 

apresenta forte barreira de entrada, com a exigência de um alto nível de 

investimento de capital das empresas devido às contínuas mudanças tecnológicas. 

Também há exigência às concessionárias em responder e se ajustar rapidamente à 

demanda devido à alta concentração de vendedores frente ao baixo crescimento da 

demanda. Verificou-se ainda que as concessionárias não possuem poder de 

barganha muito alto frente aos fornecedores, onde o tamanho de seu negócio não 

influencia a prática de custos baixos, sendo esta estratégia (de baixos custos 

operacionais) muito pouco utilizada pelas empresas. 

 

Detectou-se indícios de que a amostra guarda comportamento semelhante com 

a população-alvo, ensejando fazer inferências. Sobre as demais variáveis do 

perfil das concessionárias de veículos, quase a metade delas foram fundadas nas 

últimas duas décadas, o que provavelmente acirrou a competitividade no ramo. 

Também praticamente não há concessionárias com filiais. O porte da maioria das 

concessionárias é médio, caracterizado pelo seu número de funcionários e 

faturamento bruto. O principal tipo de veículo comercializado é o automóvel, 

sendo bem baixa a participação das vendas de caminhão.  

 

No que tange ao perfil dos executivos da amostra, o ramo de concessionárias é 

administrado principalmente por homens, se dividindo nas faixas etárias de 26 a 

40 anos e de 41 a 60 anos. Provavelmente estes executivos mais jovens são os 

responsáveis pelo alto nível de escolaridade existente. Quanto à experiência dos 

executivos, pouco menos da metade trabalha há menos de vinte anos e a grande 

maioria dos executivos trabalha há menos de dez anos na mesma 

concessionária. Por fim, a grande maioria dos executivos não têm experiência 

de trabalho em outra concessionária.  
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Posto isto, agora compete analisar os valores tidos como outliers.  

 

 
5.2.3. Outliers 

 

Após as análises dos valores faltantes e da distribuição de frequência das 

variáveis, deve ser feita a verificação de outliers na amostra, sendo este o último 

passo da análise univariada (HAIR et. al, 1998). Outliers são observações que 

possuem características únicas, distintas das características das demais 

observações na amostra que podem surgir de um erro de procedimento ou de 

um evento ou observação extraordinário (HAIR et. al, 1998). 

Independentemente de sua origem, ao mesmo tempo que outliers podem levar à 

distorção de resultados, estas observações podem trazer informações não 

esperadas pelo pesquisador; logo, é necessária sua análise antes de se decidir 

por excluí-lo ou não da amostra (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). 

 

O método de detecção de outliers consiste em padronizar os dados (média 0 e 

desvio padrão + ou -1) e identificar as observações que apresentam valores 

superiores a (+) 3 ou (-) 3 (HAIR et. al., 1998, p.65). Este limite de corte é o 

comumente usado quando a amostra é considerada grande, caso desta 

dissertação.  

 

Aqui a análise univariada de outliers foi realizada por questionário, por variável 

e cruzada, padronizando-se os dados e identificando-se valores acima do limite 

de corte. O intuito de fazer a análise univariada com três leituras, horizontal 

(por variável), vertical (por questionário) e cruzada, foi garantir que o processo 

não retirasse da amostra observações que, embora fora do limite de corte, 

representassem a realidade de algumas concessionárias. 
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�Após identificação ... dos outliers, o pesquisador deve decidir 
por manter ou excluir cada um. [...] os outliers devem ser 
mantidos4 a menos que haja provas que demonstrem que estes 
sejam realmente aberrantes e não representativos da população. 
Mas, se representam um segmento da população, devem ser 
mantidos para garantir a generalidade.� (HAIR et. al., 1998, p. 
66) 

 

 
Na análise vertical, verificou-se o total de casos de outliers por concessionária da 

amostra. Do total da amostra, 40 questionários apresentaram valores fora do 

limite de corte estabelecido, conforme Tabela 35. O critério de decisão para 

análise da permanência ou exclusão destes questionários foi, mais uma vez, 

estabelecido pelo pesquisador. Os questionários que apresentaram mais de 10% 

de suas respostas classificadas como outliers, sendo dois da Volkswagen e três 

da Ford, foram analisados individualmente. Não se optou pela retirada 

imediata destes questionários, já que os valores outliers podem não ser 

�aberrantes� e também pelo fato de que sua exclusão pode não trazer melhoras à 

amostra, mas causando perda de informações.  

 

O questionário da Ford com o maior número de variáveis outliers, conforme 

Tabela 35, é de uma concessionária do Pará. Este estado possui somente duas 

concessionárias da Ford e dezenove concessionárias das quatro montadoras da 

pesquisa, representando 1,0% da amostra. Por se tratar de um estado �atípico� 

em relação aos estados do Sul e do Sudeste, que representam 73% da amostra 

(conforme Tabela 12), supõe-se tais observações tidas como outliers são, na 

realidade, observações extraordinárias, revelando uma característica real 

daquele mercado optando-se por manter o questionário na amostra. 

 

 

                                                
4 Grifo por conta da autora desta dissertação. 
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TABELA 35 

Análise Vertical de Outliers  

 
Total de Variáveis 

Outliers 
Percentual Frequência (c)  

(a) (b) General 
Motors 

Fiat Volkswagen Ford Total 

       
2   5,0% 9 4 11 2 25 

3   7,5% 2 1 5 1   9 

4 10,0% 0 0 2 0   2 

5 12,5% 0 0 0 1   1 

6 15,0% 0 0 0 1   1 

8 20,0% 0 0 0 1   1 

Total - 11 5 18 6 40 

(a) total de variáveis consideradas outliers por questionário; (b) razão entre o total de 
variáveis outliers pelo o total de variáveis do questionário (quarenta); (c) total de 
questionários. 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

A concessionária da Ford com seis variáveis tidas como outliers é do estado do 

Espírito Santo, que possui 8 concessionárias Ford e 36 no total, participando com 

1,9% da amostra. Por não ter sido identificada nenhuma característica atípica 

que explique o número de outliers, a decisão de exclusão ou permanência deste 

caso na amostra será tomada quando da análise cruzada. 

 

Quanto à concessionária da Ford que apresenta cinco variáveis como outliers, 

ela é de Pernambuco e foi fundada em 1998. Este estado possui 10 

concessionárias da Ford e 55 de todas as montadoras da pesquisa, representando 

2,9% da amostra. Especula-se que sua recente fundação pode ser a causa da 

concentração das observações classificadas como outliers. Optou-se, assim, por 

manter esta concessionária na amostra.  
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No tocante às duas concessionárias da Volkswagen que apresentam quatro 

variáveis outliers, uma é de São Paulo e a outra é de Santa Catarina. Como elas 

fazem parte das regiões Sudeste e Sul, que representam 73% da amostra, 

poderiam ser tidas como outliers que deturpariam a amostra. Entretanto a 

exclusão ou permanência delas será decidida quando da análise cruzada. Antes 

desta, a seguir é realizada a análise horizontal. 

 

A análise horizontal por variável identificou 16 variáveis, das 40 da amostra, 

com observações classificadas como outliers. Aqui são destacadas, na Tabela 36, 

as variáveis com mais de 2% de outliers. A decisão de manter ou não uma 

variável outlier levou em consideração que a exclusão de uma variável afeta 

mais o resultado, devido à perda de informações, do que a exclusão de um 

questionário, dado o tamanho considerável da amostra. Novamente a decisão 

aqui foi estabelecer um limite para exclusão ou permanência de uma variável. O 

limite estabelecido para a análise horizontal foi de 4%, devendo assim, serem 

analisadas as variáveis V5 e V28, conforme Tabela 36. A análises delas levou em 

consideração o exposto por HAIR et. al. (1998) que, caso uma observação, 

mesmo sendo outlier, represente um segmento da população, ela será mantida 

na amostra.  
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TABELA 36 

Análise Horizontal de Outliers  

 
Variável Percentual  Frequência por Faixa (b) Valor  �z� 

 (a) Baixa Média Alta Padronizado (c) 
      

V3 0,5% 3 - - -4,11  

 1,7% 10 - -   3,20 
      

V5 4,0% 24 - - -3,12 
      

V6 1,7% 10 - - -4,14  

 1,2% 7 - - -3,34 
      

V22 2,8% 1 16 - 3,20 
      

V23 1,3% 8 - - -3,94  

 1,3% 8 - - �3,12 
      

V27 3,0% - - 18 3,48 

V28 5,3% - - 32 3,26 
 

(a) razão entre o total de outliers com o total de respostas válidas; (b) total de 
questionários que apresentaram a variável em questão como outlier; (c) valores 
padronizados fora do limite de corte de +3 e -3. 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 
Para a variável V5 (�A nossa concessionária periodicamente mede a satisfação 

do cliente com pesquisas�), as 24 observações classificadas como outliers 

encontram-se na faixa baixa, representando 4% do total das respostas, conforme 

Tabela 55 no Apêndice 4. Esta variável não foi excluída supondo-se que nem 

todas as concessionárias realizam pesquisas junto ao cliente, podendo refletir 

uma realidade do mercado e não caracterizar um outlier. 

 

Quanto à variável V28 (�A nossa concessionária é a única do ramo na região em 

que atua, isto é, não tem concorrentes direto.�), esta apresenta 29 observações 

tidas como outliers na faixa alta da distribuição, conforme Tabela 72 no 

Apêndice 4. Ela também não foi excluída por provavelmente representar as 
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concessionárias dos estados brasileiros que possuem baixa concentração de 

concessionárias. 

 

Pelas análises vertical e horizontal nenhuma variável ou observação foi excluída 

da amostra. Agora, para os casos que ultrapassaram o limite de corte 

estabelecido pelo critério estatístico (valor padronizado fora da faixa de +3 e �

3), e que não atenderam ao limite estabelecido pela autora desta dissertação 

(10% para análise vertical e 4% para análise horizontal), realizou-se a última 

análise para outliers, a cruzada. 

 

Então foram cruzados os questionários identificados na análise vertical com as 

variáveis identificadas na análise horizontal que não tiveram a decisão de 

permanência ou exclusão tomada. Aí, analisou-se o grau de participação da 

observação nas variáveis, verificando se é um caso isolado de outlier, sendo 

mantido na amostra, ou se é recorrente, devendo ser excluído.  

 

Tomou-se de início, as variáveis identificadas na análise horizontal, com valores 

muito superiores a +3 ou �3 já que, segundo PEDHAZUR e SCHMELKIN (1991, 

p.398), valores �z� que se apresentam perto da �linha� de + 3 ou - 3 não são 

considerados por alguns pesquisadores como �deturpadoras� da amostra. Deste 

modo, conforme Tabela 36, serão aqui analisadas as variáveis V3, V6, V23 e V27. 

 

Para a variável V3 (�A nossa concessionária tem conhecimento das 

necessidades do cliente.�), os 13 casos classificados como outliers se encontram 

na faixa baixa, representando 2,3% dos casos, conforme Tabela 53 no Apêndice 

4. Esta variável não foi excluída supondo-se que algumas concessionárias não 

praticam a estratégia de relacionamento com clientes, mesmo divergindo da 

maioria da amostra. 
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A variável V6 (�A nossa concessionária oferece serviço pós-venda�), com 17 

observações classificadas como outliers, representando 2,9% da amostra, 

constatante da Tabela 56 no Apêndice 4, também não foi excluída supondo-se 

representar um segmento das concessionárias que possivelmente não prestam 

este tipo de serviço. 

 

As observações classificadas como outliers para a variável V23 (�Os nossos 

vendedores possuem uma certa liberdade em negociar diretamente com os 

clientes, procurando satisfazer suas necessidades.�), concentram-se na faixa 

baixa da distribuição e representam 2,6% da amostra, conforme Tabela 67 no 

Apêndice 4. Supõe-se que essas observações refletem uma realidade do 

mercado, não sendo, portanto, excluídas. 

 

Para a variável V27 (�Os nossos fornecedores são exclusivos, isto é, atendem 

somente a nossa concessionária�), as 18 observações tidas como outliers se 

encontram na faixa alta, representando 3,0% do total da amostra, conforme 

Tabela 71 no Apêndice 4. Embora possa parecer contraditório ao esperado, que 

os fornecedores das concessionárias são os mesmos, supõe-se que algumas 

concessionárias têm fornecedores exclusivos, sendo esta a realidade do mercado 

não devendo, ser excluída a variável. 

 

Portanto, nenhuma variável que tenha apresentado observações classificadas 

como outliers foi excluída da amostra. Para cada caso, tais observações podem 

medir uma realidade do mercado, mesmo se contrapondo à maioria da amostra. 

 

Retomando-se agora o questionário da Ford e os dois da Volkswagen com mais 

de 10% de outliers, nenhum deles é responsável pelos outliers das variáveis 

acima analisadas, isto é, a retirada deles não afetaria a condição de outliers para 

as variáveis. Isto de acordo com HAIR et. al. (1998, p.67): uma variável pode ter 

várias observações caracterizadas como outliers, mas caso nenhuma dessas 
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observações seja caracterizada como outlier em muitas outras variáveis, estas 

não devem ser excluídas da amostra como não representativas da população. 

Sua exclusão resultaria mais em perda de informação para a amostra do que em 

ganho pela exclusão dos outliers.  

 

 

Em síntese, as três análises realizadas evidenciaram que as observações 

apontadas como outliers não são �aberrações�, mas sim características 

específicas da amostra pesquisada. Estas observações não deturpam, mas sim 

contribuem para a amostra, trazendo informações não esperadas, dando mais 

generalidade às inferências por fazer. Optou-se, assim, por manter todos os 

questionários e todas as variáveis, permanecendo a amostra com 584 

questionários e 40 variáveis.  

 

Analisados os dados de forma univariada, a próxima etapa é a análise 

multivariada dos dados, apresentada na seção seguinte.  

 
 

5.3. ANÁLISE MULTIVARIADA DOS DADOS 

 

Nesta seção são analisadas as variáveis do modelo da Orientação para o Mercado 

de forma multivariada, isto é, são analisadas características de diversas 

variáveis em conjunto.   

 

O modelo conceitual da Orientação para o Mercado, utilizado nesta dissertação, 

possui uma variável dependente e 39 variáveis independentes. Todas medidas 

em uma escala intervalar multi-item, o que permite o somatório de variáveis 

para a formação de constructos. Mas, transformar as variáveis independentes 

em constructos exige algumas análises, como: fidedignidade, dimensionalidade 
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e validade do constructo (HAIR et. al. 1998, PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991).  

Cada uma destas análises está descrita a seguir. 

 

 
5.3.1. Fidedignidade 

 

O teste de fidedignidade objetiva garantir que as variáveis de um constructo 

meçam de forma consistente o objeto de estudo, independentemente de quantas 

vezes este objeto for medido. Isto é, nas várias vezes que houver a medição do 

objeto, deve sempre haver consistência nos escores. O teste aqui utilizado foi o 

da consistência interna, via análise do índice Alfa de Cronbach. Havendo a 

consistência interna, isto é, o índice alfa sendo superior ao limite mínimo, 

significa que as variáveis se correlacionam, implicando serem indicadoras de 

um mesmo constructo (SPECTOR, 1992). 

 

Os constructos desta dissertação e sua composição se encontram no Quadro 10. 

O valor mínimo aceito para o índice de Cronbach tem sido objeto de discussão 

entre os pesquisadores, conforme PEDHAZUR e SCHMELKIN (1991, p.109) 

sendo sempre mencionados os valores: 0,5 (NUNNALY, 1967; CAPLAN et. al.), 

0,6 (NUNNALY, 1967) e 0,7 (NUNNALY, 1978). O valor de corte deste índice a 

ser usado nesta dissertação é o de 0,6, já que se busca diferenciar os constructos 

entre si, conforme explanação de PEDHAZUR e SCHMELKIN (1991). As 

correlações (spearman) entre as variáveis e o alfa de Cronbach se encontram nos 

Apêndices 6 e 7, respectivamente. 

 

�... coeficientes baixos de fidedignidade são toleráveis no 
estágio inicial da pesquisa, coeficientes altos são requeridos 
quando a medida é usada para determinar diferença entre 
grupos, e que índices muito altos são essenciais quando as 
medidas são usadas para a tomada de decisões importantes 
sobre indivíduos.� (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991, p.109) 
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QUADRO 10 

Composição dos Constructos do Modelo Orientação para o Mercado 
 

Constructo Nomenclatura Variáveis 
   

Orientação para o Consumidor ORCONS V1 a V6 

Orientação para a Concorrência ORCONC V7 a V10 

Coordenação entre Departamentos COORD V11 a V15 

Poder do Comprador COMPRA V22 a V24 

Poder do Fornecedor FORNEC V25 a V27 

Concentração de Vendedores CONCEN V28 e V29 

Facilidade de Entrada ENTRADA V30 a V32 e V37 

Crescimento do Mercado CRESCTO V33 a V36 

Mudanças Tecnológicas TECNOL V38 a V43 

Tamanho do Mercado TAMANHO V44 e V45 

Custo Operacional CUSTO V46 

Desempenho Financeiro DESFIN V51 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
Para os três elementos comportamentais da Orientação para o Mercado (orientação 

para o consumidor, orientação para a concorrência e coordenação interdepartamental), 

as correlações entre as variáveis de cada constructo são significantes a 1%, 

sendo seus índices de Cronbach satisfatórios, a saber: 0,764, 0,847 e 0,869, 

respectivamente. Embora algumas correlações das variáveis do constructo 

orientação para o consumidor sejam um pouco baixas (ainda que significantes), a 

análise de Cronbach demonstra que a retirada de qualquer uma dessas 

variáveis diminui o índice alfa. Deste modo, para os três elementos 

comportamentais da Orientação para o Mercado, todas as variáveis são mantidas. 
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Para o constructo poder do comprador o alfa de Cronbach, de 0,47, é bem inferior 

ao índice de 0,6 estabelecido como corte. Analisando-se a possível melhora 

deste índice pela retirada de variáveis, nenhuma composição das três variáveis 

apresenta um índice de Cronbach satisfatório. No melhor caso, com a retirada 

da variável V24, o alfa eleva-se para 0,506, ainda insuficiente para esta 

dissertação. Deste modo, o constructo poder do comprador não será incluído na 

análise da relação da Orientação para o Mercado com o desempenho financeiro, 

devido ao seu baixo índice de fidedignidade.  

 

Analisando-se a correlação entre as variáveis do constructo poder do fornecedor, a 

variável V27 ostenta baixa correlação com as outras duas variáveis, sendo a 

correlação com a V25 não significante a 1%. Acrescenta-se o baixo índice de 

Cronbach apresentado, de 0,489. A retirada da variável V27 melhora 

substancialmente este índice, passando-o para 0,707, aceito para esta 

dissertação. Então, a V27 (�Os nossos fornecedores são exclusivos, isto é, 

atendem somente a nossa concessionária.�), fica excluída do constructo poder do 

fornecedor, permanecendo as variáveis V25 e V26. A variável V27 não será ainda 

excluída da amostra, ficando tal decisão para o teste da unidimensionalidade.  

 

Quanto ao constructo concentração de vendedores, composto pelas variáveis V28 e 

V29, a correlação entre suas variáveis é baixa, embora significante, e o seu alfa 

de Cronbach é também baixo (0,24). Decidiu-se excluir deste constructo a 

variável V29 (�Dentre as concessionárias do ramo que atuam em nossa região, 

nossa concessionária é a maior em faturamento bruto�), e manter a V28 (�A 

nossa concessionária é a única do ramo na região em que atua, isto é, não tem 

concorrentes diretos.�). A decisão da exclusão ou permanência da variável V29 

dar-se-á quando do teste da unidimensionalidade. 

 

A variável V37, do constructo facilidade de entrada, é a que apresenta a correlação 

mais baixa com as demais variáveis, mesmo que significante. No alfa de 
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Cronbach, de 0,593, a retirada da V37 eleva este índice para 0,686, acima do 

limite de corte estabelecido. Deste modo, optou-se pela exclusão da variável 

V37 deste constructo, permancendo as demais. Mais uma vez, a decisão de 

excluir uma variável da amostra dar-se-á nos testes da unidimensionalidade. 

 

Quanto ao constructo crescimento de mercado, a variável V33 apresenta 

correlações baixas com as demais variáveis, havendo uma não significante a 1%. 

O alfa de Cronbach é de 0,561, insatisfatório. Pela exclusão da variável V33, o 

índice alfa passa a ser satisfatório, 0,676. Optou-se, então, pela retirada da 

variável V33 do constructo crescimento de mercado, sendo analisada sua 

exclusão da amostra após a análise da unidimensionalidade. 

 

O constructo mudanças tecnológicas detém um índice baixo de fidedignidade, 

0,485, e também várias correlações não significantes a 1%. Nenhuma 

combinação entre as cinco variáveis deste constructo eleva o alfa ao nível de 

corte. Deste modo, assim como para o constructo poder do comprador, o 

constructo mudanças tecnológicas não será incluído nas análises multivariadas do 

modelo de Orientação para o Mercado. 

 

As duas variáveis do constructo tamanho do negócio ostentam, baixa correlação 

(0,151) e um índice de Cronbach insatisfatório, 0,254. Ao analisar as variáveis 

V44 e V45, na busca de manter uma destas na amostra, notou-se que a variável 

V45 (�O nosso percentual de participação de mercado nos leva à prática de 

custos baixos.�), poderia ser incluída no constructo custo operacional (V46). 

Verificando-se a correlação entre a V45 e a V46 esta é superior (0,461) e o alfa de 

Cronbach se iguala a 0,632, sendo satisfatório. Deste modo, manteve-se o 

constructo tamanho do negócio, agora somente com a V44, e adicionou-se uma 

variável ao constructo custo operacional, agora com a V45 e a V46. 
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Após a definição da composição de cada constructo, verificou-se a correlação 

entre os constructos orientação para o consumidor, orientação para a concorrência e 

coordenação interdepartamental. Segundo NARVER e SLATER (1990) tais 

elementos comportamentais apresentam alta correlação entre si, constituindo 

um constructo unidimensional, a Orientação para o Mercado. As correlações entre 

esses três componentes mostraram-se altas, conforme Tabela 37. 

 

 

TABELA 37 

Correlações Spearman entre os Constructos da Orientação para o Mercado 

 
Constructos ORCONS ORCONC COORD 

ORCONS 1,000   

ORCONC 0,615* 1,000  

COORD 0,665* 0,753* 1,000 

* significante a 1% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
Identificados os constructos que atendem ao requisito de fidedignidade para 

inclusão na regressão e identificadas as melhores composições para cada 

constructo remanescente, foram construídos os constructos propriamente ditos. 

No agrupamento das variáveis, os escores de cada variável para cada 

constructo foram somados. Após a formação de todos os constructos, os dados 

foram padronizados. 

 

 

Resumindo este item, foram excluídas da pesquisa por baixa fidedignidade os 

constructos poder do comprador (V22, V23 e V24) e mudança tecnológica (V38, V39, 

V40, V42 e V43). Foram excluídas de seus constructos originais as variáveis V27 

(poder do fornecedor), V29 (concentração de vendedores), V37 (facilidade de entrada) e 

V33 (crescimento de mercado), ficando a decisão de exclusão ou permanência na 
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amostra para quando da análise fatorial, no teste da unidimensionalidade. A 

composição do constructo tamanho do negócio se limitou à variável V44 e a 

composição do constructo custo operacional incorporou as variáveis V45 e V46. 

Então, o modelo passou a ter 31 variáveis independentes, em vez das 39 

originais, e passa a ter 8 constructos, em vez de 12. Faz-se necessário agora 

testar a unidimensionalidade destes constructos, o que se dará a seguir. 

 

 
5.3.2. Unidimensionalidade 

 

Ao se analisar a unidimensionalidade das variáveis, verifica-se se os constructos 

são compostos por variáveis que medem uma mesma característica do objeto 

em estudo (HAIR et al., 1998; PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). Nesta 

dissertação, a análise dos nove constructos do modelo mostra que estes se 

dividem em dois grandes grupos, onde cada um mensura uma dimensão 

diferente, conforme Quadro 11. O primeiro grupo é formado pelos três 

componentes comportamentais: orientação para o consumidor, orientação para a 

concorrência e coordenação entre departamentos. Este grupo mensura o grau de 

Orientação para o Mercado de uma empresa e apresenta uma alta correlação entre 

os constructos, tanto teoricamente quanto estatisticamente. O segundo grupo 

refere-se às variáveis influenciadoras da lucratividade, conforme estabelecido 

por NARVER e SLATER (1990), composto por seis constructos, dos quais não se 

exige que haja uma correlação.  
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QUADRO 11 

Dimensões dos Constructos e Total de Fatores Esperados 

 
 Dimensão 

 Orientação para o Mercado  Influenciadores da lucratividade 
   

Orientação para o consumidor Poder do fornecedor 

Orientação para a concorrência Concentração de vendedores 

Coordenação entre departamentos Facilidade de entrada 

 Crescimento de mercado Fa
to

re
s 

 Tamanho do negócio 

  Custo operacional 

   

Total 3 fatores 6 fatores 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Visto haver duas dimensões em estudo e a exigência de correlação entre os 

constructos para somente uma destas, foram usadas as duas rotações da análise 

fatorial exploratória, uma para cada dimensão. Para a dimensão Orientação para 

o Mercado foi usada a rotação oblíqua OBLIMIN (com delta igual a zero). Já para 

a dimensão das variáveis influenciadoras da lucratividade, onde não se exige 

haver correlação entre os constructos, foi usada a rotação ortogonal VARIMAX. 

Para a extração, nos dois casos foi usado o método por componentes principais 

e, para a número de fatores a ser extraído, foi usado o critério da raíz latente, ou 

eigenvalue, sendo os fatores com valores superiores a 1 considerados 

significantes (HAIR et al., 1998, p.103).  

 

A análise fatorial da dimensão Orientação para o Mercado apresentou três fatores 

em sua composição, conforme o esperado. Estes três fatores explicam, no total, 

62,5% da variância, conforme Tabela 38. Os demais fatores apresentam 
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eigenvalue inferior a 1, não sendo, portanto, significativos e confirmando a 

composição da Orientação para o Mercado em três constructos.  

 
 

TABELA 38 

Variância Explicada pelos Componentes da  

OOrientação para o Mercado na Análise Fatorial 

 
Fator Eigenvalues 

 Total % da Variância % Acumulado 
    

1 7,02 46,82 46,82 

2 1,20 8,02 54,84 

3 1,15 7,69 62,53 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

As cargas fatoriais para as variáveis dos três elementos comportamentais 

encontram-se na Tabela 39. Cargas fatoriais referem-se à correlação de cada 

variável em relação a cada fator (HAIR et al., 1998; PEDAHZUR e SCHMELKIN, 

1991), sendo significantes os valores superiores a 0,3 para amostras com mais de 

350 respondentes (HAIR et al., 1998). Dos três fatores apresentados pela análise 

exploratória, o fator 3 corresponde ao constructo orientação para o consumidor, 

com quatro das seis variáveis deste constructo apresentando as suas maiores 

cargas neste fator. Chama a atenção o fato de as maiores cargas de todas as 

variáveis dos constructos orientação para a concorrência e coordenação 

interdepartamental se localizarem no fator 1, não havendo uma diferenciação 

para tais constructos. Estes dois constructos, conforme já apresentado na Tabela 

37, apresentam a maior correlação, 0,753, levando ao agrupamento de suas 

variáveis em um único fator.  
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TABELA 39 

Cargas Fatoriais da Dimensão Orientação para o Mercado 

 
Constructos  Variáveis Fatores 

Originais  1 2 3 
     

V1   0,653 

V2   0,753 

V3   0,734 

V4   0,720 

V5  0,873  O
R

C
O

N
S 

V6  0,841  

     

V7 0,789   

V8 0,653   

V9 0,764   

O
R

C
O

N
C

 

V10 0,685   

     

V11 0,529 0,438  

V12 0,813   

V13 0,852   

V14 0,508  0,409 C
O

O
R

D
 

V15 0,825   
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Tratando-se os constructos dos elementos comportamentais como uma só 

mensuração, a Orientação para o Mercado, o agrupamento de suas quinze 

variáveis pela análise fatorial não compromete a pesquisa. Soma-se o fato destas 

variáveis terem sido agrupadas em NARVER e SLATER (1990). Considera-se 

assim a dimensão Orientação para o Mercado como unidimensional. 

 

Na análise fatorial das variáveis influenciadoras da lucratividade, as variáveis 

V27, V29, V33 e V37 (excluídas de seus constructos por elevar o alfa de 
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Cronbach), permanceram no processo para certificar de que não devem estar no 

constructo original. A análise fatorial identificou seis fatores, que explicam 63% 

no total da variância, conforme Tabela 40. Demais fatores têm eigenvalue inferior 

a 1, sendo desconsiderados. As cargas fatoriais significantes (maiores que 0,30) 

estão na Tabela 41.  

 

 

TABELA 40 

Variância Explicada pelas Variáveis Influenciadoras  

da Lucratividade na Análise Fatorial 

 
Fator Eigenvalues 

 Total % da Variância % Acumulado 
    

1 3,02 18,91 18,91 

2 1,80 11,24 30,15 

3 1,50 9,38 39,53 

4 1,38 8,60 48,13 

5 1,21 7,58 55,71 

6 1,17 7,34 63,05 
 

Fonte: dados da pesquisa 
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TABELA 41 

Cargas Fatoriais da Dimensão Orientação para o Mercado 

 
Constructos  Variáveis Fatores 

Originais  1 2 3 4 5 6 
        

FORNEC V25    0,885   

 V26    0,827   

 V27      0,721 

CONCENT V28      0,688 

 V29   0,846    

ENTRADA V30 0,560      

 V31 0,859      

 V32 0,855      

 V37      0,540 

CRESCTO V33 0,357      

 V34  0,889     

 V35  0,914     

 V36  0,502     

TAMANHO V44      0,504 

CUSTO V45     0,835  

 V46     0,850  
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

As análises feitas a seguir foram ordenadas pelos constructos originais e não 

pelos fatores. Pela Tabela 41, as maiores cargas das variáveis do constructo 

poder do fornecedor encontram-se no fator 4 e referem-se à duas das três variáveis 

desse constructo. A única variável do poder do fornecedor que se encontra em 

outro fator é a V27. Supõe-se, assim, que a V27 não mede a mesma característica 

que as variáveis V25 e a V26, não devendo compor tal constructo. Pela análise 

anterior do alfa de Cronbach, a exclusão da V27 melhora o poder de predição 

deste constructo, algo agora confirmado pela análise fatorial. Deste modo, 
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retira-se a V27 do constructo poder do fornecedor, mas ainda não a exclui da 

amostra, para evitar a perda de informações. Tal variável será posteriormente 

avaliada na composição do fator 6, conforme sugerido pela análise fatorial. 

 

Em relação às duas variáveis que compõem originalmente o constructo 

concentração de vendedores, estas não se encontram agrupadas em um mesmo 

fator. Este fato confirma a análise feita deste constructo quando do teste de 

fidedignidade, onde tanto a correlação entre a V28 e a V29, 0,177, quanto o seu 

alfa de Cronbach, 0,24, eram insatisfatórios. Após análise de seus conteúdos, 

sugeriu-se a retirada da V29 deste constructo, fato agora confirmado pela 

análise fatorial. Entretanto, esta variável ainda não será excluída da amostra, 

sendo analisada sua inclusão na composição do fator 3, conforme sugerido pela 

análise fatorial.  

 

Supõe-se, assim, que o fator 6 refere-se ao constructo concentração de vendedores 

sendo incluídos neste fator, por sugestão da carga fatorial, as variáveis V27 e 

V37, originalmente dos constructos poder do fornecedor e facilidade de entrada, 

respectivamente, que são agora analisadas. A primeira análise com estas 

variáveis é no seu conteúdo, verificando-se se há lógica para agrupar as 

variáveis, mesmo sendo isto sugerido pela estatística. Assim, optou-se pela 

exclusão das variáveis V27 e V37 da amostra por apresentarem conteúdo não 

condizente com o propósito do constructo da concentração de vendedores. Este 

constructo é, agora, composto somente pela variável V28. 

 

Em relação às quatro variáveis que compõem o constructo facilidade de entrada, 

as maiores cargas de três delas se encontram no fator 1. A única variável deste 

constructo que não mensura a mesma característica das demais é a V37, 

conforme já visto. Sua necessidade de exclusão da amostra já havia sido 

identificada quando da análise de fidedignidade, sendo ela agora confirmada.  
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Para o constructo crescimento de mercado, este está representado pelo fator 2, com 

as maiores cargas de três de suas quatro variáveis. A variável que não foi 

indicada pela análise fatorial para compor este constructo é a V33. Sua maior 

carga se encontra no fator 1, referente à facilidade de entrada. Analisado o 

conteúdo desta variável, não faz sentido ela compor tal constructo e, conforme 

indicado pela análise de fidedignidade, sua exclusão do constructo crescimento 

de mercado eleva o poder de predição deste. Assim, optou-se por excluir a V33 

da amostra. 

 

Quanto ao constructo tamanho do negócio, originalmente composto pelas 

variáveis V44 e V45, e resumido à variável V44, a análise fatorial sugere a 

inclusão de uma variável a este constructo, conforme visto para o fator 3. Trata-

se da variável V29, originalmente do constructo concentração de vendedores. A 

primeira análise, de conteúdo, permite o agrupamento da V44 e da V29 

compondo o constructo tamanho do negócio. Sendo analisadas suas correlações 

(0,578, a 1% de significância) e seu alfa de Cronbach (0,733), estas estatísticas se 

mostraram satisfatórias. Optou-se por agrupar as variáveis V44 e V29 para o 

constructo tamanho do negócio.  

 

O constructo custo operacional apresenta as cargas fatoriais de suas duas 

variáveis no fator 5. Lembre-se que anteriormente à análise de fidedignidade 

este constructo era composto somente pela V46, que teve a inclusão da V45, 

originalmente do constructo tamanho do negócio, após análise de sua correlação e 

alfa de Cronbach. O agrupamento destas variáveis pela análise fatorial 

corrobora a decisão tomada de compor o constructo custo operacional com as 

variáveis V45 e V46. 

 

Analisada a unidimensionalidade dos constructos fidedignos do modelo, 

partiu-se para a análise fatorial dos dois constructos excluídos da pesquisa por 

apresentarem alfa de Cronbach insatisfatório. Trata-se dos constructos poder do 



151 

comprador, composto pelas variáveis V22, V23 e V24, com alfa igual a 0,472, e 

mudanças tecnológicas, composto pelas variáveis V38 a V43, exceto V41, com alfa 

igual a 0,485. Ao se aplicar a análise fatorial nestes constructos, serão 

identificados os melhores agrupamentos das variáveis para a formação de 

novos constructos. Busca-se com isto, manter a maior quantidade de 

informações possíveis na amostra. 

 

Entretanto, para o poder do comprador, a análise fatorial manteve suas três 

variáveis agrupadas em um único fator, não trazendo melhoras. Permanece, 

então, a decisão da exclusão do constructo poder do fornecedor da amostra, por 

este não ser fidedigno e não suportar novas composições.  

 

Quanto ao constructo mudanças tecnológicas, a análise fatorial indicou dois 

fatores para as suas cinco variáveis. O primeiro fator, composto das variáveis 

V38, V42 e V43, explica 35% da variância, entretanto seu alfa de Cronbach 

permaneceu insatisfatório, igual a 0,538, inferior ao limite de corte de 0,60 desta 

dissertação. O segundo grupo, composto pelas variáveis V39 e V40, explica 26% 

da variância, mas também apresenta índice de Cronbach insatisfatório, 0,523. 

Deste modo, permance também a decisão da exclusão do constructo mudanças 

tecnológicas da amostra por ele não ser fidedigno e não apresentar novos 

agrupamentos, dentre suas variáveis, que o sejam. 

 

A partir da análise fatorial exploratória, para as demais variáveis fidedignas, 

verificou-se a unidimensionalidade de cada constructo que compõe o modelo 

conceitual da Orientação para o Mercado e desempenho financeiro. Com esta análise 

foram excluídas da amostra as variáveis V27, V33 e V37 e garantiu-se a 

unidimensionalidade dos constructos, isto é, que cada constructo mensura a 

mesma característica do objeto em estudo. A seguir é analisada a validade dos 

constructos. 
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5.3.3. Validade de Constructo 

 

Relembrando, a validade de constructo é o grau que um intrumento mensura 

com eficácia o objeto de estudo. Há três formas de teste de validade de 

constructo: convergência, discriminância e nomologicidade. A análise destes 

três testes de validade pode ser realizada através do uso de vários métodos, 

dentre eles: a matriz multi-traço multi-método, equações estruturais ou 

simplesmente a análise da correlação entre as variáveis do constructo (HAIR et 

al., 1998; PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991).  

 

Aqui foi utilizada a correlação de Spearman entre as variáveis, pois a matriz 

multi-traço multi-método exige que os dados tenham sido mensurados, pelo 

menos, de duas maneiras (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). Caso que não se 

aplica a esta dissertação. Na análise das correlações, avalia-se se estas são altas 

ou baixas, dando validade ao constructo. Conforme exposto por PEDHAZUR e 

SCHMELKIN (1991, p.75), não há um limite estabelecido como corte para se 

determinar o que é alto ou o que é baixo, ficando a critério do pesquisador. O 

corte aqui estabelecido foi o valor de 0,6. Os três testes de validade estão 

descritos a seguir. 

 

O primeiro teste realizado, de convergência, avalia o grau que as medidas de 

um mesmo constructo são correlacionadas. Uma correlação alta indica que o 

intrumento mede o que foi esperado em relação ao objeto em estudo (HAIR et 

al., 1998;  PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). Para as três dimensões que 

compõem o constructo Orientação para o Mercado, a correlação deles é alta, 

conforme Tabela 37. Outras evidências reforçam a convergência deste 

constructo, como o índice alfa de Cronbach, 0,8584 e sua composição em um 

único fator na análise fatorial, explicando 62,53% da variância e apresentando 

eigenvalue de 7,69. Confirma-se assim a validade convergente da escala de 

Orientação para o Mercado. 
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O teste de discriminância avalia o grau que duas variáveis conceitualmente 

similares são distintas. Uma baixa correlação entre as variáveis indica que o 

intrumento de medição é capaz de diferenciar objetos de estudo similares. 

Foram aqui utilizados dois constructos teoricamente similares: orientação para o 

consumidor e retenção de consumidor. Estes são considerados similares pois a 

empresa dita orientada para o cliente busca obter deste informações para 

agregar valor a seus produtos e satisfazer suas necessidades, objetivando, a 

longo prazo, reter o consumidor. Vale dizer que para reter um cliente é 

necessário que a empresa seja orientada para ele.  

 

De início foram analisadas as variáveis que compõem o constructo retenção de 

consumidores, em termos de correlação, alfa de Cronbach e carga fatorial. 

Buscou-se verificar se o constructo retenção de consumidores é fidedigno e 

unidimensional. As variáveis que compõem tal constructo são V47 a V50 e V56. 

Suas estatísticas estão na Tabela 42, confirmando ser a retenção de consumidores 

um constructo válido. 
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TABELA 42 

Análise do Constructo Retenção de Consumidores 

 
Correlação      

      

Variável V47 V48 V49 V50 V56 

V47 1,000     

V48 0,477* 1,000    

V49 0,437* 0,550* 1,000   

V50 0,324* 0,406* 0,433* 1,000  

V56 0,261* 0,276* 0,317* 0,297* 1,000 

      

Alfa de Cronbach: 0,755    

      

      

Carga Fatorial      
      

Fator V47 V48 V49 V50 V56 

1 0,708 0,786 0,790 0,691 0,557 

      

Eigenvalue: 2,53 Variância Explicada: 50,62%  

      

* significante a 1%. 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A correlação entre os constructos orientação para o consumidor (ORCONS) e 

retenção de consumidores (RETCONS) é baixa (Tabela 43), isto é, é inferior ao 

limite de corte estabelecido de 0,60. As correlações entre a variável retenção de 

consumidores (RETCONS) e os demais elementos comportamentais da Orientação 

para o Mercado (orientação para a concorrência (ORCONC) e coordenação entre 

departamentos (COORD)), além de serem baixas, são inferiores às relações entre 
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os três componentes comportamentais da Orientação para o Mercado. Garante-se, 

assim, a validade discriminante da escala. 

 

 

TABELA 43 

Correlação de Spearman dos Elementos Comportamentais da  

Orientação para o Mercado e do Constructo Retenção de Consumidores  

para a Validade Discriminante  

 
Constructo ORCONS ORCONC COORD RETCONS 

ORCONS 1,000    

ORCONC 0,615* 1,000   

COORD 0,665* 0,753* 1,000  

RETCONS 0,529* 0,600* 0,600* 1,000 

* Significante a 1% 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Por último, a validade nomológica avalia se uma escala realmente demonstra o 

esperado pela teoria (HAIR et al., 1998). Pela teoria de NARVER e SLATER 

(1990), espera-se uma relação positiva entre a Orientação para o Mercado e o 

desempenho financeiro. Nas correlações entre os três elementos comportamentais 

da Orientação para o Mercado e o desempenho financeiro, constantes da Tabela 44, 

há uma relação positiva entre estas variáveis, demonstrando haver validade 

nomológica na escala. 
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TABELA 44 

Correlação de Spearman dos Elementos Comportamentais da  

Orientação para o Mercado e do Constructo Desempenho Financeiro  

para a Validade Nomológica  

 
Constructo ORCONS ORCONC COORD DESFIN 

     

DESFIN 0,158* 0,285* 0,262* 1,000 

* Significante a 1% 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Por conseguinte, evidenciou-se que os constructos e a escala de Orientação para o 

Mercado são estatisticamente adequados para aplicação nesta dissertação. Seus 

constructos são fidedignos e unidimensionais e sua escala é válida. Os 

constructos e as variáveis respectivas do modelo final desta dissertação estão 

resumidos no Quadro 12. O próximo passo é o de avaliar o cumprimento das 

suposições com a análise a regressão múltipla, do que trata a seção seguinte. 
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QUADRO 12 

Constructos e Variáveis Respectivas do modelo final  

de Orientação para o Mercado 

 
Constructo Variáveis 

ORMERC V1 a V15 

COMPRA Excluído 

FORNEC V25, V26 

CONCENT V28 

ENTRADA V30 a V32 

CRESCTO V34 a V36 

TECNOL Excluído 

TAMANHO V29, V44 

CUSTO V45 e V46 

DESFIN V51 

8 constructos 29 variáveis 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
5.4. EXAME DAS SUPOSIÇÕES DA ANÁLISE DE REGRESSÃO 

MÚLTIPLA 

 

Acompanhando NARVER e SLATER (1990), de início seria aplicada a esta 

dissertação a técnica de regressão múltipla. Mas, conforme HAIR et al. (1998), a 

regressão múltipla exige que seja feito pelo pesquisador um exame rigoroso dos 

dados, pois a violação de certas suposições necessárias afeta o resultado. 

Algumas destas suposições são: normalidade, homocedasticidade e linearidade. 

As análises destas suposições são expostas a seguir. 
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5.4.1. Normalidade 

 

A normalidade de uma variável pode ser identificada mediante análise gráfica 

de sua distribuição, da análise de sua simetria e curtose ou com testes 

estatísticos (HAIR et al., 1998). É sempre sugerido que o pesquisador utilize os 

gráficos e um teste estatístico para análise da normalidade (HAIR et al., 1998). 

As três análises foram realizadas nesta dissertação. 

 

A análise gráfica da normalidade de cada variável da Orientação para o Mercado 

está no Apêndice 4, e das variáveis influenciadoras da lucratividade, está no 

Apêndice 5. Também verificou-se a simetria e a curtose para cada uma das 

variáveis, expostas Apêndice 8. Valores superiores a mais ou menos 1,96 

(utilizando-se intervalo de confiância de 5%) indicam não normalidade, 

conforme HAIR et al. (1998). Pelos gráficos e pela simetria as variáveis desta 

pesquisa não guardam normalidade. Para confirmar isto, realizou-se o teste 

estatístico Kolmogorov-Smirnov (KS-Teste). Os resultados deste teste estão no 

Apêndice 9. Nenhum  dos resultados foi significante, confirmando a não 

normalidade das variáveis. Este comportamento é comum quando se usa uma 

escala Likert, não se tendo a maioria das respostas no meio da escala e 

diminuindo para as extremidades. 

 

Ainda na intenção de aplicar uma regressão múltipla, buscou-se normalizar, 

pelo menos, a variável dependente, mediante transformações, como permitido 

pela estatística (HAIR et al., 1998, p. 76 e 77). Foram calculados para a variável 

Retorno sobre o Ativo (ROA): o log na base �n�, seu inverso e sua raíz quadrada. 

Nenhuma dessas transformações deu resultado satisfatório. 

 

Por insistência, cogitou-se criar uma nova variável dependente financeira 

somando-se o Retorno sobre o Ativo (ROA) com outras variáveis de desempenho 

financeiro. São quatro as demais variáveis financeiras, indo de V52 a V55. A 
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correlação entre estas variáveis já foi vista quando do tratamento dos valores 

faltantes, sendo apresentada na Tabela 17. A menor correlação encontrada, 0,66, 

foi do Retorno sobre o Ativo (ROA) com a V55, sendo a correlação da primeira 

com as demais superiores a 0,80. Isto permite criar uma nova variável através 

da soma ou média de seus valores. Entretanto, nenhuma combinação entre as 

variáveis financeiras apresentou distribuição normal.  

 

A análise de normalidade até agora envolveu cada variável isoladamente. 

Como essas variáveis agrupam-se em constructos, fidedignos e 

unidimensionais, cabe uma análise multivariada da normalidade dos 

constructos via gráfico da probabilidade da normal. Neste, é traçada uma reta 

caracterizando uma distribuição normal e são plotados pontos da distribuição 

dos dados da amostra. Caso estes acompanhem o traçado da reta normal, então 

diz-se que a distribuição é normal (HAIR et. al., 1998). Entretanto, os gráficos de 

probabilidade da normal para os constructos, lançados nos Gráficos 8 a 14, 

revelam não haver neles normalidade. 
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GRÁFICO 8 - Probabilidade da Normal para a Variável ORMERC 

Fonte: dados da pesquisa 

 

GRÁFICO 9 - Probabilidade da Normal para a Variável FORNEC 

Fonte: dados da pesquisa 

Valor Observado

50403020100

Va
lo

r e
sp

er
ad

o 
da

 n
or

m
al

50

40

30

20

10

Valor Observado

1614121086420

Va
lo

r E
sp

er
ad

o 
da

 N
or

m
al

16

14

12

10

8

6

4

2

0



161 

 

GRÁFICO 10 - Probabilidade da Normal para a Variável CONCENT 

Fonte: dados da pesquisa  

 

 

GRÁFICO 11 - Probabilidade da Normal para a variável ENTRADA 

Fonte: dados da pesquisa 
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GRÁFICO 12 - Probabilidade da Normal para a variável CRESCTO 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

GRÁFICO 13 - Probabilidade da Normal para a variável TAMANHO 

Fonte: dados da pesquisa  
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GRÁFICO 14 - Probabilidade da Normal para a variável CUSTO 

Fonte: dados da pesquisa  

 
 

A não normalidade das variáveis em estudo, por não cumprir a primeira 

suposição necessária, já levaria ao descarte do uso da técnica estatística de 

regressão múltipla. Ainda assim resolveu-se analisar as demais suposições, de 

homocedasticidade e linearidade, que se encontram nas seções a seguir. 

 

 
5.4.2. Homocedasticidade 

 

A homocedasticidade analisa se a variância dos erros entre a variável 

dependente e as variáveis independentes são constantes. Exige-se a 

homocedasticidade pois espera-se que a explicação da variação na variável 
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uma faixa desta última (HAIR et al., 1998). A análise da homocedasticidade 

baseia-se no gráfico de dispersão das variáveis, como nos Gráficos 15 a 21, para 

as variáveis desta dissertação. Neles fica claro não haver homocedasticidade 

nessas variáveis. 

 

 

 

GRÁFICO 15 - Diagrama de Dispersão da Variável DESFIN e ORMERC 

Fonte: dados da pesquisa 
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GRÁFICO 16 - Diagrama de Dispersão da Variável DESFIN e FORNEC 

Fonte: dados da pesquisa  

 

 

GRÁFICO 17 - Diagrama de Dispersão da Variável DESFIN e CONCENT 

Fonte: dados da pesquisa 
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GRÁFICO 18 - Diagrama de Dispersão da Variável DESFIN e ENTRADA 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

GRÁFICO 19 - Diagrama de Dispersão da Variável DESFIN e CRESCTO 

Fonte: dados da pesquisa 
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GRÁFICO 20 - Diagrama de Dispersão da Variável DESFIN e TAMANHO 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

GRÁFICO 21 - Diagrama de Dispersão da Variável DESFIN e CUSTO 

Fonte: dados da pesquisa 
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5.4.3. Linearidade 

 

Como última suposição a examinar, trata-se agora da linearidade dos dados. 

Esta é exigida pelo fato das correlações representarem somente as associações 

lineares entre as variáveis e, havendo a não linearidade, subestima-se o poder 

da relação entre as variáveis (HAIR et al., 1998). Tal análise é feita com base na 

matriz de dispersão das variáveis independentes em relação à variável 

dependente. 

 

O Gráfico 22 apresenta a matriz de dispersão da Orientação para o Mercado com o 

Retorno sobre Ativo (ROA) e os Gráficos 23 e 24 apresentam a matriz de 

dispersão as variáveis influenciadoras da lucratividade com o retorno sobre ativo 

(ROA). Estes gráficos revelam não haver a linearidade entre as variáveis 

independentes com a dependente, sendo esta mais uma suposição não 

cumprida. 



169 

 

GRÁFICO 22 - Matriz de Dispersão da Variável Dependente com a Variável 
da Orientação para o Mercado. 
Fonte: dados da pesquisa 
 

GRÁFICO 23 -  Matriz de Dispersão da Variável Dependente com as 
Variáveis Independentes FORNEC, CONCENT e ENTRADA. 
Fonte: dados da pesquisa 
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GRÁFICO 24 - Matriz de Dispersão da Variável Dependente com as 
Variáveis Independentes CRESCTO, TAMANHO e CUSTO. 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em síntese, nessa seção verificou-se que não há normalidade, 

homocedasticidade e nem linearidade nas variáveis desta dissertação. Por isto, 

foi necessário descartar a técnica estatística de regressão múltipla. A busca de 

uma nova técnica estatística e suas características constituem o capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO 6 -  A REGRESSÃO LOGÍSTICA 
 

 
 
6.1. SELEÇÃO DA TÉCNICA 
 

Frustou-se a aplicação da técnica de regressão múltipla a esta dissertação. Como 

alternativa, escolheu-se a regressão logística, pois esta técnica não exige a 

normalidade das variáveis (HAIR et al., 1998; SHARMA, 1996). O trecho a seguir 

embasa esta decisão mas também alerta para uma limitação da regressão 

logística ante a regressão múltipla. 

 

�A regressão logística [�] tem a vantagem de ser menos 
afetada [�] quando as suposições básicas, particularmente a 
normalidade das variáveis, não são cumpridas. [...] A regressão 
logística, entretanto, é limitada para a predição de somente 
uma medida binária da variável dependente.� (HAIR et al., 
1998, p. 246) 

 

 
A regressão logística opera na predição da probabilidade de um evento ocorrer 

ou não. Se a probabilidade predita pela regressão for maior que 0,50, então a 

predição é de que o evento deve ocorrer; caso seja menor que 0,50, o evento não 

deve ocorrer. Logo, a variável dependente tem de ser dicotômica: ocorre ou não 

ocorre, sim ou não, alto ou baixo, 0 ou 1. Caso originalmente a variável 

dependente seja métrica, como é o caso desta dissertação, ela deve ser 

transformada em dicotômica. 

 

A interpretação dos resultados, já aplicando para esta dissertação, na regressão 

múltipla seria �um aumento nas variáveis independentes de Orientação para o 

Mercado refletem em um aumento ou diminuição (dependendo do sinal da 
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relação) no desempenho financeiro da empresa�. Já na regressão logística a 

interpretação é �um aumento nas variáveis independentes de Orientação para o 

Mercado refletem em um aumento ou diminuição (dependendo do sinal da 

relação) na probabilidade de ocorrer ou não um bom desempenho financeiro�. 

 

Portanto, na regressão logística serão obtidas probabilidades de o desempenho 

financeiro de uma empresa ser alto ou baixo em função da Orientação para o 

Mercado, sendo consideradas as oito variáveis influenciadoras. O processo de 

regressão logística é exposto na seção seguinte. 

 

 
6.2. A REGRESSÃO LOGÍSTICA 

 

Sendo métrica a variável de desempenho financeiro do modelo desta dissertação, 

faz-se necessário transformá-la em dicotômica. Nela utilizou-se a escala Likert 

de 7 pontos, variando entre �discorda totalmente� (posição 1) a �concorda 

totalmente� (posição 7), passando pelo �entre discorda e concorda� (posição 4). 

Eis o enunciado da variável dependente desempenho financeiro: �No ano 

passado, nossa Concessionária teve um retorno sobre os ativos muitíssimo 

superior àquele alcançado pelos nossos concorrentes como um todo.� 

 

Logo, as respostas na posição �1� indicam que o desempenho financeiro foi baixo, 

enquanto que as respostas na posição �7� indicam que o desempenho financeiro foi 

alto. Para as respostas na posição �4�, o desempenho financeiro da concessionária 

não foi nem alto e nem baixo, provavelmente não apresentando diferenças 

quando comparado ao desempenho da concorrência. Sendo analisado pela 

regressão logística a probabilidade do desempenho financeiro ser alto ou baixo, 

interpretou-se que todos os respondentes que optaram pela resposta �4� para 

esta variável não acrescentariam nenhuma informação ao estudo, sendo estes 

excluídos da pesquisa. Totalizam esta situação 121 casos, assim distribuídos 
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entre as redes das montadoras: 44 da General Motors, 27 da Fiat, 37 da 

Volkswagen e 13 da Ford. 

 

Com estas exclusões chegou-se a uma amostra final de 463 concessionárias, 29 

variáveis e 8 constructos, conforme Tabela 45 e Quadro 12. A razão entre o total 

de respondentes e o total de constructos independentes, 66, é bastante alto, 

sendo superior ao valor mínimo de 50 apresentado por HAIR et. al. (1998, 

p.166) como desejável para se utilizar os procedimentos stepwise, forward ou 

backward na regressão logística. 

 

 
TABELA 45 

Tamanho da Amostra Final de Concessionárias 

 
Montadora População Alvo Amostra Inicial Amostra Final 

       

General Motors 493 100% 192 39% 142 29% 

Fiat 333 100% 122 37%   90 27% 

Ford 302 100% 89 29%   73 24% 

Volkswagen 630 100% 205 33% 158 25% 
       

Total 1.758 100% 608 35% 463 26% 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O passo seguinte foi o de transformar a variável financeira em dicotômica. As 

respostas entre as posições �1� e �3� foram transformadas em �0� (zero) na nova 

variável, como a probabilidade de o desempenho financeiro ser baixo, isto é, 

inferior em relação ao da concorrência no ano anterior. Encontram-se nesta faixa 

358 casos (77% da amostra final). As respostas entre as posições �5� e �7� foram 

transformadas em �1� (um), como a probabilidade de o desempenho financeiro ser 

superior em relação ao da concorrência no ano anterior. Encontram-se nesta 
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faixa 105 casos (23% da amostra final). Transformada a variável dependente em 

dicotômica, os dados se encontram preparados para a regressão logística.  

 

Pela natureza não linear da regressão logística, ela utiliza o procedimento da 

máxima probabilidade (de um evento ocorrer) para o cálculo dos coeficientes. 

Isto leva a um índice de ajuste do modelo, o �-2LL� (-2 log likelihood). Dentre os 

diversos métodos existentes para a busca do melhor modelo da regressão, 

utilizou-se o método sequencial de adição forward. Ele inicia incluindo no 

modelo a variável independente que apresenta a maior correlação com a 

variável dependente. Para a inclusão das demais variáveis independentes, é 

analisada a contribuição de cada uma delas ao modelo se nele inserida (HAIR 

et. al., 1998). As estatísticas da regressão e a matriz de classificação estão nas 

Tabelas 46 e 47, respectivamente. O modelo encontrado para a amostra dessa 

dissertação se encontra na Tabela 48. 

 

 

TABELA 46 

Estatísticas da Regressão Logística 

 
Estatística Modelo Base Modelo Final 
   

-2LL 495,21 440,87 

Qui-quadrado (X2) - 52,359 (0,000%) 

Taxa de acerto 77,30% 78,40% 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Numa primeira análise, pelo qui-quadrado, percebe-se que o modelo 

apresentado é significante (a 0,00%). Rejeita-se, assim, as hipóteses nulas de que 

os coeficientes dos constructos são iguais a zero (isto é, de que β1 = β3 = β4 = β5 

= β6 = β8  = β9  = 0). Logo, pelo menos um constructo guarda relação com o 

desempenho financeiro, sendo seu β diferente de zero. Quanto ao ajuste do 
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modelo, melhora a estatística �2LL do modelo final em comparação com o base. 

Uma diminuição de seu valor indica melhora no ajustamento do modelo, 

embora o aqui encontrado não tenha sido ideal5. A taxa de acerto do modelo 

final é de 78,40%, maior que a taxa do base, indicando que o modelo é válido 

(HAIR et. al., 1998; SHARMA, 1996). 

 

 

TABELA 47 

Matriz de Classificação da Regressão Logística 

 
 Esperada DESFIN  Percentual 

Observada  Baixo (=0) Alto (=1) Total de Corretos

Baixo (=0) 349 9 358 97,5% 

D
ES

FI
N

 

Alto (=1) 91 14 105 13,3% 

      

 Total 440 23 463 78,4% 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Os constructos significantes para o modelo, conforme Tabela 48, são Orientação 

para o Mercado (ORMERC), tamanho do negócio (TAMANHO) e poder do fornecedor 

(FORNEC), sendo os dois primeiros significantes a 0% e o último significante a 

2%. Para estes constructos rejeita-se as hipóteses nulas de que seus β seriam 

iguais a zero, sem relação com o desempenho financeiro. Portanto, aqui se 

rejeitam as hipóteses nulas identificadas pelas letras A, C e H, constantes do 

Quadro 5 Por outro lado, aceitam-se as hipóteses nulas identificadas pelas 

letras B, D, E, F, G e I, ou seja, os constructos concentração de vendedores 

(CONCENT), facilidade de entrada (ENTRADA), crescimento do mercado 

                                                
5 Esta suposição é feita pela própria autora desta dissertação, já que o valor da estatística de �-
2LL� pode variar de zero a infinito. Não há, portanto, um valor limite estabelecido para se julgar 
o modelo com bom ajustamento ou não, para esta estatítica. 
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(CRESCTO), mudanças tecnológicas (TECNOL) e custo operacional (CUSTO) não 

possuem relação com o desempenho financeiro na amostra, conforme Tabela 49. 

 

 

TABELA 48 

Modelo da Regressão Logística 

 
Constructo β Desvio 

Padrão 
Wald Significância Exp (β) 

      

ORMERC   0,505 (a) 0,142    12,615 0,000  1,656 

FORNEC   0,280 (b) 0,120      5,402 0,020  1,323 

TAMANHO   0,515 (a) 0,123   17,597 0,000  1,674 

Constante -1,421 (a) 0,130 118,741 0,000  0,241 

(a) valores significantes a 0%; (b) valor significante a 2%. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

TABELA 49 

Significância das Variáveis não Incluídas no Modelo Logístico 

 
Constructo Significância 

  

CONCENT 0,487 

ENTRADA 0,155 

CRESCTO 0,152 

CUSTO 0,195 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Aceitando as hipóteses nulas da não existência de relação de cinco constructos 

com o desempenho financeiro, aceita-se automaticamente as hipóteses nulas do 

tipo de associação existente (positiva ou negativa) dos constructos frente ao 

desempenho financeiro. Assim, aceita-se as hipóteses nulas identificadas pelas 
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letras K, M, N, O, P e R, constantes no Quadro 5 Os coeficientes dos três 

constructos do modelo de regressão apresentam uma relação positiva com o 

desempenho financeiro. Deste modo, as hipóteses nulas J, L e Q são rejeitadas. 

 

O modo de interpretar os coeficientes da regressão logística é igual ao da 

regressão múltipla (onde o coeficiente β da variável independente indica o 

quanto a variável dependente se altera caso a variável independente seja 

acrescida de uma unidade). Porém, a interpretação do resultado da regressão 

logística difere da regressão múltipla, sendo naquela analisada a probabilidade, 

a chance de um evento ocorrer (SHARMA, 1996). Esta probabilidade pode ser 

matematicamente representada com duas fórmulas (SHARMA, 1996). 

Conforme (6.1) e (6.2), �p� é a probabilidade de ocorrência e �1-p� a 

probabilidade de não ocorrência. Cada uma destas fórmulas possibilita uma 

interpretação para a influência das variáveis independentes sobre a variável 

dependente. Foram realizadas as duas interpretações para a amostra dessa 

dissertação.  

 

 

ln          p                                                                                              (6.1) 
                                                              1 - p  

 

 

 

     p        =  e (β0 + β1 X1 + ... + βn Xn)                                            (6.2) 
 1 - p 

 

 

Sendo o evento esperado para esta dissertação o alto desempenho financeiro, tem-

se na fórmula (6.1) a seguinte base para interpretação: �o log da razão da chance 

de o desempenho financeiro ser alto�. A interpretação dos coeficientes β das 

variáveis independentes deve ser baseada nos efeitos no log e não diretamente 
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na probabilidade (SHARMA, 1996). Para a amostra analisada, o modelo de 

regressão logística é apresentado pelas duas equações (6.3) e (6.4) a seguir. 

 

 

 

ln       p                         =  -1,421  +  0,505 ORMERC  +  0,28 FORNEC  +  0,515  TAMANHO  (6.3) 
         1-p  

 

 

     p        =  e (-1,421 + 0,505  ORMERC + 0,28 FORNEC+ 0,515 TAMANHO)            (6.4)   
  1 - p 
 

 

Pela equação (6.3) pode-se dizer que o valor de 0,505 para o constructo da 

Orientação para o Mercado (ORMERC) indica que o log da razão da chance de o 

desempenho financeiro ser alto eleva-se em 0,505 se o valor da variável 

independente se elevar em uma unidade. Outra análise possível, com base na 

equação (6.4), é de que para uma unidade de acréscimo da Orientação para o 

Mercado (ORMERC), o log da razão da chance de o desempenho financeiro ser alto 

se eleva para o fator 65,6 (e0,505). Isto é, há 65% de chance de haver um 

desempenho financeiro alto quando se eleva em uma unidade o grau de Orientação 

para o Mercado, mantendo-se os demais fatores constantes. Este percentual de 

chance está apresentado na Tabela 48, na coluna Exp (β), com o valor 1,656, 

sendo bem mais fácil de aplicá-lo. Assim, a interpretação dos dados obtida da 

equação (6.4) é a utilizada para as discussões científicas e gerenciais 

apresentadas no último capítulo desta dissertação. 
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CAPÍTULO 7 � CONCLUSÕES FINAIS 
 

Neste último capítulo da dissertação entram as discussões gerenciais a respeito 

dos resultados. Em seguida, são apresentadas as limitações desta dissertação e 

as implicações dela para futuros estudos. 

 

 

7.1 � DISCUSSÕES GERENCIAIS 

 

Tendo por base o modelo conceitual adotado, o resultado da regressão logística 

para a amostra suporta a Orientação para o Mercado como um determinante 

significativo do desempenho financeiro, assim como suporta, parcialmente, 

algumas outras variáveis como influenciadoras do desempenho financeiro. Na 

amostra das concessionárias da General Motors, Fiat, Ford e Volkswagen, a 

probabilidade de haver um alto desempenho financeiro é determinado pelo grau 

de Orientação para o Mercado, pelo tamanho do negócio e pelo poder da empresa de 

negociação com o fornecedor.  

 

Há 65,6% de chance de haver um desempenho financeiro alto quando se eleva em 

uma unidade o grau de Orientação para o Mercado, mantendo-se os demais 

fatores constantes. Lembre-se que o constructo Orientação para o Mercado é 

composto pelos três elementos comportamentais orientação para o consumidor, 

orientação para a concorrência e coordenação entre departamentos. Assim, para a 

amostra desta dissertação, esses componentes são determinantes para a 

probabilidade de um alto desempenho financeiro. Isto está alinhado com os 

resultados das pesquisas de NARVER e SLATER (1990) e JAWORSKI e KOHLI 

(1993). Mas há estudos em que somente um dos elementos comportamentais da 

Orientação para o Mercado foi determinante de um bom desempenho financeiro, 

conforme URDAN (2000), URDAN (2001a) e URDAN (2001b). 
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De início, aqui utilizou-se o constructo Orientação para o Mercado agrupando os 

três elementos comportamentais na regressão logística, conforme fizeram 

NARVER e SLATER (1990). Mas também procedeu-se à regressão logística 

tratando esses três elementos de forma isolada. No resultado final, embora 

mantidos os constructos poder do fornecedor e tamanho do negócio, foi significativo 

somente o constructo orientação para a concorrência. Logo, o único ítem da 

Orientação para o Mercado que influencia a probabilidade de um alto desempenho 

financeiro é a orientação para a concorrência, sendo este resultado também 

encontrado nos estudos de URDAN (2001a) e URDAN (2001b). 

 

Aliás, cabe registrar os achados das pesquisas de URDAN (2000, 2001a, 2001b), 

que se relacionam diretamente ao segundo objetivo desta dissertação. Para a 

montadora General Motors, URDAN (2000) demonstrou que os três elementos 

comportamentais da Orientação para o Mercado (orientação para o consumidor, 

orientação para a concorrência e coordenação interdepartamental) não são 

significantes na determinação do desempenho financeiro, isto é, não parece haver 

para a amostra das concessionárias desta montadora a relação entre Orientação 

para o Mercado e o desempenho financeiro. Para as montadoras Fiat (URDAN 

2001a) e Ford e Volkswagen (URDAN 2001b), somente o elemento orientação 

para a concorrência se demonstrou significante a influenciar a Orientação para o 

Mercado para as amostras das concessionárias dessas três montadoras. Os 

resultados destes estudos serão posteriormente comparados com os resultados 

empíricos desta dissertação. 

 

Dos constructos da regressão logística, o que mais contribui para a chance de o 

desempenho financeiro ser alto é o tamanho do negócio. Há 67% de chance de haver 

um desempenho financeiro alto quando se eleva em uma unidade o tamanho do 

negócio, mantendo-se demais fatores constantes. Este constructo é composto 

pelas variáveis V29 e V44, sendo seus conteúdos apresentados a seguir: V29, 

�Dentre as concessionárias do ramo que atuam na nossa mesma região, nossa 

concessionária é a maior em faturamento bruto.�; V44, �A participação de 
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mercado de nossa concessionária é superior à participação de mercado da 

principal concessionária concorrente.� 

 

Na determinação do desempenho financeiro, um alto faturamento bruto (V29) não 

garante um alto desempenho financeiro. Há itens em uma empresa que 

�consomem� o faturamento, como custos fixos, custos variáveis e �custos do 

ativo�. Espera-se, então, que este �consumo� do faturamento bruto, relativo ao 

tamanho do negócio, seja o menor possível para se maximizar a lucratividade. 

 

A partir desta lógica, e embora o constructo (baixo) custo operacional não tenha 

sido significante como determinante do desempenho financeiro, o constructo poder 

de negociação com o fornecedor aparece como determinante para o desempenho 

financeiro. Com um alto poder de negociação das concessionárias junto a seus 

fornecedores, é possível que elas fechem negócios a preços mais baixos, 

diminuindo o �consumo� do faturamento bruto. Há 23% de chance de haver um 

desempenho financeiro alto quando se eleva em uma unidade o grau de poder de 

negociação com o fornecedor, mantendo-se os demais fatores constantes. As 

variáveis do constructo poder do fornecedor são a V25 e V26. Seus conteúdos são 

os seguintes: V25, �A nossa concessionária trabalha com um grande número 

de fornecedores.�; V26, �A nossa concessionária possui �poder de barganha� 

em relação aos fornecedores.� 

 

Com efeito, o grande número de fornecedores e o poder de barganha 

maximizam o poder das concessionárias quando do momento de compra de 

itens, podendo ser negociados melhores preços.  

 

Os dois constructos influenciadores da lucratividade não trabalham 

isoladamente, havendo uma maior contribuição ao desempenho financeiro quando 

eles ocorrem em conjunto, isto é, quando a concessionária apresenta alta 

participação de mercado e quando tem alto poder de barganha junto aos 
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fornecedores. Esta relação, embora não apresentada estatisticamente, pode ser 

visualizada na própria fórmula do desempenho financeiro mensurado pelo Retorno 

sobre Ativo (ROA), já apresentada de aqui replicada. 

 

 
ROA = Lucro Líquido                                              (2.1) 

       Ativo Total 

 

 
Quanto maior o lucro líquido e menor o ativo total, maior será o ROA. Portanto, 

quanto maior o faturamento bruto alcançado pela alta participação de mercado, 

mantendo-se suas deduções constantes, e quanto menor o valor do ativo total 

(isto é, quanto menor os valores de compra dos itens em estoque) alcançados 

via poder de negociação com fornecedores, maior o desempenho financeiro. 

 

A análise final da regressão logística destaca que as concessionárias da 

amostra que apresentam alto desempenho financeiro têm a percepção da 

necessidade de serem orientadas para o mercado e têm a percepção de que 

maior o tamanho de seu negócio e maior seu poder de negociação junto aos 

fornecedores maior será sua lucratividade. 

 

Analisando as concessionárias da amostra no que tange a cada um dos três 

elementos comportamentais da Orientação para o Mercado, elas parecem ter alto 

grau de orientação para o consumidor e alto grau de orientação para a concorrência. 

A coordenação interdepartamental delas, entretanto, não parece ser bem 

trabalhada. 

 

Apesar de determinantes do alto desempenho financeiro, o tamanho do negócio e o 

poder de negociação com o fornecedor não parecem altos nas concessionárias da 

amostra. Quanto ao tamanho do negócio, duas análises podem ser feitas: o porte 

da empresa e sua participação de mercado. Pelo total de funcionários (PC3) e 
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faturamento (PC4), os portes das concessionárias da amostra são pequeno e 

médio. Quanto à sua participação de mercado, 71,4% afirmam que sua 

concessionária não é a maior em faturamento bruto (V29) e 62,3% afirmam que 

sua participação de mercado não é superior à da concorrência (V44), indicando 

não serem um negócio de grande tamanho. 

 

Quanto ao poder de negociação com fornecedores, 77% das concessionárias assumem 

não ter alto poder de barganha e 78,3% não trabalham com um grande número 

de fornecedores (V25). Logo, não é alto o poder das concessionárias de 

negociação com os fornecedores. 

 

As concessionárias da amostra talvez não percebam que maior o tamanho de seu 

negócio e maior o seu poder de barganha, maior será seu desempenho 

financeiro. Talvez, por issso, 77% da amostra analisada apresente um 

desempenho financeiro baixo (V51).  

 

Mas como adquirir maior participação de mercado e maior poder de barganha 

visando maior desempenho financeiro? Como aumentar a participação de 

mercado considerando que o mercado das concessionárias não apresenta uma 

demanda crescente (V33, com 86% dos respondentes)? Como aumentar a 

participação do mercado da concessionária considerando o alto nível de 

concorrência direta na região de atuação (V28, com 85,7% dos respondentes)? 

 

Crescer em um mercado em que a demanda parece estagnada e onde a 

concorrência é alta, exige de cada executivo um grande esforço e criatividade 

para encontrar a solução mais adequada às particularidades de sua empresa. Na 

busca de uma solução analisou-se outra característica das concessionárias da 

amostra: 70% delas não possuem filiais (PC5), podendo ser vistas como 

empresas �isoladas� em um mar revolto.  
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Uma possível solução, que pode ser considerada por alguns mais utópica do 

que realista, é a cooperação entre as concessionárias de cada montadora, pelo 

menos dentro de uma determinada região, deixando de ser pequenas ilhas e se 

transformando em arquipélagos. Por que não fomentar núcleos regionais das 

associações nacionais dos concessionários que participem efetivamente das 

transações comerciais das empresas, aumentado assim seu poder de barganha? 

Essa solução exige dos executivos uma mudança comportamental, deixando 

tanto de ver sua empresa isoladamente como deixando de considerar as demais 

concessionárias da mesma montadora como concorrentes diretos. As 

distribuições de frequência do perfil dos executivos quanto à idade (PE2) e nível 

de escolaridade (PE3), sugere o surgimento de uma �nova onda� de executivos 

nas concessionárias da amostra. Isto pode trazer mudanças culturais e 

comportamentais para este ramo de atividade.  

 

Entretanto, no âmbito desta dissertação, não cabe levantar soluções, mas sim 

identificar quais variáveis influenciam o desempenho financeiro das concessionárias 

da amostra. Assim, concluindo as discussões gerenciais para a amostra 

analisada, as concessionárias altamente orientadas para o mercado, com maiores 

participação de mercado e faturamento bruto, mantendo um bom poder de 

negociação com os fornecedores e mantendo baixos os custos de aquisição de 

itens do ativo, terão um melhor desempenho financeiro. 

 

 

7.2 � LIMITAÇÕES E DIREÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

Esta seção contempla as limitações dessa dissertação, também apresentando 

direções para estudos futuros sobre o tema Orientação para o Mercado. Tais 

limitações estão a seguir divididas em três blocos: limitações da definição da 

pesquisa, limitações da tomada dos dados e limitações da análise dos dados.  
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Das definições da pesquisa, surgiram como limitações o questionário utilizado e 

a técnica estatística. O questionário utilizado teve por base NARVER e SLATER 

(1990), sendo usadas as variáveis desses autores para aplicação em empresas 

norte-americanas. Sendo a economia e a cultura das organizações brasileiras 

diferentes das norte-americana, pode ter-se incorrido em algum erro de 

equivalência dos constructos, isto é, o significado de algum constructo ou de 

alguma variável pode ser interpretada no Brasil de forma diferente dos Estados 

Unidos. Futuros estudos, podem analisar a equivalência do constructo. 

 

Quanto à técnica estatística, a regressão logística, ela dificulta a compreensão 

dos resultados, pois analisa a relação existente entre as variáveis do modelo 

com a variação no log da chance de ocorrência de um evento e não diretamente 

na relação. Para estudos futuros, pode-se buscar outras escalas de medida que 

atinjam as suposições básicas da regressão múltipla ou buscar outras técnicas 

estatísticas, permitidas pelas características dos dados, que apresentem a 

interpretação do resultado de forma mais direta e fácil, principalmente para fins 

gerenciais. 

 

As limitações dessa dissertação provenientes da tomada dos dados são: erro de 

não-resposta, tomada única dos dados e seleção do tipo de respondente. O erro 

de não-resposta avalia o percentual de respondentes inclusos na amostra que 

não responderam ao questionário. Sendo este percentual elevado, há a 

possibilidade de a amostra final não manter as características da população-

alvo, enviesando os resultados. Os percentuais de não-resposta por montadora 

para essa dissertação encontram-se na Tabela 50, sendo sua média 65%, em 

princípio alta. Entretanto, para o método de coleta de dados postal, espera-se 

uma taxa de retorno de 15% (MALHOTRA, 1999). Logo, a taxa de retorno dessa 

dissertação foi superior, com média de 35%, por terem sido aplicados métodos - 

como as cartas dos presidentes das associações e a carta-cobrança - para elevar 

as respostas, diminuindo a taxa de não-resposta. Pesquisas futuras podem 
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também utilizar outros métodos para buscar elevar a taxa de resposta ainda 

mais, bem como testar estatisticamente a incidência de um viés de não-resposta. 

 

 

TABELA 50 

Percentual de Não-Resposta no Levantamento de Dados 

 
Montadora População Alvo Amostra Inicial Não Respondentes

       

General Motors 493 100% 192 39% 301 61% 

Fiat 333 100% 122 37% 211 63% 

Ford 302 100% 89 29% 213 71% 

Volkswagen 630 100% 205 33% 425 67% 
       

Total 1.758 100% 608 35% 1.150 65% 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A tomada única dos dados, conforme NARVER e SLATER (1990), somente 

permite conclusões associativas entre os constructos independentes e a variável 

dependente, e não conclusões causais, o que certamente enriqueceria o 

conhecimento sobre o objeto de estudo. Sugere-se, portanto, que estudos 

futuros busquem a participação dos concessionários para mais de uma tomada 

de dados, permitindo assim uma análise longitudinal. 

 

Também limitação houve no tipo de respondente selecionado para responder o 

questionário. Os questionários foram enviados exclusivamente ao principal 

executivo da concessionária, que pode ter incorrido no erro na �desejabilidade� 

social, isto é, ter respondido conforme melhor lhe conviesse em vez de retratar a 

realidade. Conforme NARVER e SLATER (1990), estudos futuros podem 

considerar mais de um tipo de indivíduo como respondentes. Isto é, podem ser 
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incluídos como respondentes, além do principal executivo, um funcionário do 

departamento de vendas, por exemplo.  

 

O último bloco das limitações dessa dissertação, da análise dos dados, abrange: 

ausência de estudos sobre o tema na área e análise geográfica. O estudo sobre o 

tema Orientação para o Mercado tomou vulto nos Estados Unidos nos anos 90. 

Embora haja neste país uma boa contribuição dos pesquisadores sobre o tema, 

cada um o aborda conforme seus interesses, analisando setores econômicos 

diversos e aplicando técnicas estatísticas próprias. No Brasil, a pesquisa de 

marketing ainda carece de análises estatísticas além dos famosos �estudos de 

casos�, que avaliam não mais que uma dúzia de respondentes. Há os estudos 

empíricos de URDAN (2000, 2001a, 2001b), cujos dados foram aqui 

aproveitados. Mas não se pode comparar diretamente os resultados aqui 

encontrados com esses três estudos empíricos, isto porque há algumas 

diferenças entre os estudos de URDAN (2000, 2001a, 2001b) e os desta 

dissertação. Foi utilizado nas pesquisas deste professor a técnica estatística das 

equações estruturais a qual, embora considerada robusta, não permitiu a 

inclusão das oito variáveis influenciadoras da lucratividade propostas por 

NARVER e SLATER (1990), enquanto que a regressão logística aqui usada 

permitiu a inclusão destas. Nas pesquisas desse professor mediu-se o 

desempenho financeiro com quatro variáveis dependentes, conforme sugestões de 

NARVER e SLATER (1990) para pesquisas futuras, enquanto que esta 

dissertação utilizou somente uma variável dependente, conforme estudos de 

NARVER e SLATER (1990). 

 

Outra limitação é o fator geográfico. Foram incluídas na amostra concessionárias 

de todas as regiões do Brasil e a análise deu-se de forma agrupada. Vale dizer, 

não foram consideradas as diferenças, como tamanho da população, renda per 

capita e participação no produto interno bruto (PIB). Pelas diferenças entre as 

regiões deste país, caberia analisar os resultados por região. Logo, sugere-se 
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que, em estudos futuros, os dados da amostra sejam analisados em 

conglomerados com os de região. 

 

Ainda na busca de enriquecer o conhecimento no Brasil sobre o tema Orientação 

para o Mercado, sugere-se que modificações sejam feitas no modelo conceitual 

aqui apresentado. Outros constructos podem ser incluídos na análise, como 

resultados da Orientação para o Mercado (retenção de consumidores, sucesso de 

novo produto/serviço). Também pode-se atribuir a cada um dos três 

componentes da Orientação para o Mercado pesos diferentes. Ainda sugere-se 

usar outras medidas de desempenho financeiro, que não somente o Retorno sobre o 

Ativo (ROA). 

 

No geral, resta investir bem mais na investigação acadêmica do tema 

Orientação para o Mercado e sua relação com o desempenho financeiro nas 

empresas. Para a disciplina de marketing, talvez não haja nada mais básico e 

relevante. 



189 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

AAKER, David A. Strategic market management. 3rd ed. New York: John Wiley & 

Sons, 1992. 

 

______ , KUMAR, V.; DAY, George S. Marketing Research. 6th ed. New York: 

John Wiley & Sons, 1998. 

 

ARBIX, Glauco; VEIGA, João P.C. A distribuição de veículos sob fogo cruzado: 

em busca de um novo equilíbrio de poder no setor automotivo. [S.I.: s.n.], Maio, 

2001. Disponível em: <http://www.fenabrave.com.br/infomercado/ 

int_inf_pesquisa.asp>. Acesso em 01 fev. 2003. 

 

Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto. Retrospectiva 2001. Rio 

de Janeiro, 2002, 136 p. 

 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Estatísticas 

2001. [S.I.: s.n.]. Disponível em: <http://www.anfavea.com.br/ 

tabelas2001/tabelas.htm>. Acesso em 01 fev. 2003. 

 

Associação Promotora de Estudos da Economia. A Economia Brasileira e suas 

perspectivas: Aspecão 2002. Ano XLI, Rio de Janeiro, E 41a APEC, 2002. 

 

AZEVEDO, Sandra. Sabrico vai modernizar oficina. Gazeta Mercantil, São Paulo: 

26 maio 2001. p. C-2 

 

BAIN, Joe S. Industrial organization. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1968. 



190 

BARRET, Hilton; WEINSTEIN, Art. The effect of market orientation and 

organizational flexibility on corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory 

and Practice, p.57-70, Fall 1998. 

 

BARROZO, José. Indústria e Comércio em 2001. Economia Brasileira e suas 

perspectivas: Aspecão 2002. Ano XLI, Rio de Janeiro, E 41a APEC, p. 53-59, 2002. 

 

BERTHON, Pierre; HOLBROOK, Morris B.; HULBERT, James M. Beyond 

market orientation: a conceptualization of market evolution. Journal of Interactive 

Marketing, v. 14, n. 3, p. 50-66, Summer 2000.   

 

BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C. Princípios de finanças empresariais. 3a. 

ed. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal, 1992.  
 
 

CARUANA, Albert; PITT Leyland; BERTHON, Pierre. Excellence market 

orientation link: some consequences for services firms. Journal of Business 

Research, v. 44, n.1, p. 5-15, Jan. 1999. 

 

COHEN, Jacob; COHEN, Patricia. Applied multiple regression: correlation analysis 

for the behavioral sciences. 2nd ed. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1983. 

 

CONCESSIONÁRIAS são porta-voz dos clientes. São Paulo: 08 jul. 02. 

Disponível em <http://www.fenabrave.com.br/index_noticias.asp?noticia=726>.  

Acesso em: 01 fev. 2003. 

 

DAY, George S. Strategic market planning: the pursuit of competitive advantage. 1st 

ed., St. Paul: West Publishing, 1984. 

 



191 

DAY, George S. The capabilities of market driven organizations. Journal of 

Marketing, v. 58, n.5, p. 37-52, Oct. 1994. 

 

______. What does it mean to be market driven? Business Strategy Review, v. 9, n. 

1, p. 1-14, Spring 1998. 

 

______. Creating a market-driven organization. Sloan Management Review, v. 41, 

n. 1, p. 11-22, Fall 1999. 

 

______; WENSLEY, Robin. Assessing advantage: a framework for diagnosing 

competitive superiority. Journal of Marketing, v.52,p.1-20, April, 1988. 

 

DESHPANDÉ, Rohit; WEBSTER, Frederick E. Jr. Organizational culture and 

marketing: defining the research agenda. Journal of Marketing, v. 53, n.1, p. 3-15, 

Jan. 1989. 

 

__________; FARLEY, John U. Measuring market orientation: generalization 

and synthesis. Journal of Market-Focused Management, v.2, n. 3, p. 213-232, 1998a. 

 

__________; __________. The marketing orientation construct: correlations, 

culture and comprehensiveness. Journal of Market-Focused Management, v.2, n. 3, 

p. 237-239, 1998b. 

 

DILLON, William R; GOLDSTEIN, Matthew. Multivariate analysis: methods and 

applications. 1st ed. New York: John Wiley & Sons, 1984.  

 

EVERITT, Brian S.; DUNN, Graham. Applied multivariate data analysis. 2nd ed. 

London: Arnold Publishers, 2001. 



192 

EXAME. Maiores e Melhores 2002. Julho 2002. 

 

FELTON, Arthur P. Making the market concept work. Harvard Business Review, 

v.37, n.4, p.55-65, July-Aug., 1959 apud NARVER, John C. e SLATER, Stanley F. 

The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 

v. 54, n.5, p. 20-35, Oct. 1990. 

 

Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Análise Setorial, 

2002, [S.I.: s.n.]. Disponível em <www.fenabrave.com.br/infomercado/ 

int_inf_pesquisa.asp>. Acesso em 01 fev. 2003. 

 

FREES, EDWARD W. Data regression analysis using regression models. 1st ed. New 

Jersey: Prentice-Hall, 1996.  

 

GAZETA MERCANTIL. Balanço Anual, 2002.  

 

GOOD, Phillip I. Resampling methods: a practical guide to data analysis.  1st ed. 

Boston: Birkhäuser Boston, 1999. 

 

GOODE, William J.; HATT, Paul K. Métodos em pesquisa social. 6a. ed. São Paulo: 

Nacional, 1977. 

 

HAIR, Joseph F. Jr. et al.  Multivariate data analysis. 5th ed. New Jersey: Prentice 

Hall, 1998. 

 

JAWORSKI, Bernard J.; KOHLI, Ajay K. Market orientation: antecedents and 

consequences. Journal of Marketing, v. 57, n.3, p. 53-70, July 1993. 

 



193 

JAWORSKI, Bernard J.; KOHLI, Ajay K.; SAHAY, Arvind. Market-driven 

versus driving markets. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 28, n. 1, p. 

45-54, Winter 2000. 

 

KOHLI, Ajay K.; JAWORSKI, Bernard J. Market orientation: the construct, 

research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, v.54, 

n.2, p. 1�18, Apr. 1990.  

 

__________; __________; KUMAR, Ajith. MARKOR: a measure of market 

orientation. Journal of Marketing Research, v. XXX, p. 467-477, Nov. 1993. 

 

KOTLER, Philip. Marketing management: analysis, planning, implementation and 

control. 9th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1997. 

 

KUMAR, Kamalesh; SUBRAMANIAN, Ram. Navigating the external 

environment through a market orientation. S.A.M. Advanced Management 

Journal, v. 65, n. 1, p. 16-30, Winter 2000. 

 

LICHTENTHAL, J. David; WILSON, David T. Becoming market oriented. 

Journal of Business Research, v. 24, n. 3, p. 191-207, 1992. 

 

LEVITT, Theodore. Marketing myopia. Harvard Business Review, v.38, n.4, p.45-

56, July-Aug. 1960. 

 

LUKAS, Bryan A. The effect of market orientation on product innovation. 

Journal of the Academy of Marketing Science, v. 28, n. 2, p. 239-247, Spring 2000. 

 



194 

MALHOTRA, Naresh K., Marketing research - an applied orientation. 3rd ed. New 

Jersey: Prentice-Hall, 1999. 

 

McKEE, Daryl O.; VARADARAJAN, P. Rajan; PRIDE, William M. Strategic 

adaptability and firm performance: a market-contingent perspective. Journal of 

Marketing, v.53, p.21-35, July, 1989. 

 

McNAMARA, Carlton P. The present status of the market concept. Journal of 

Marketing, v.36, n.1, p.50-57, Jan., 1972 apud NARVER, John C.; SLATER, Stanley 

F. The effect of a market orientation on business profitability. Journal of 

Marketing, v. 54, n.5, p. 20-35, Oct. 1990. 

 

MING, Celso. Novo caminho da indústria automobilística. [S.I.: s.n.], Fev., 2002. 

Disponível em: <http://www.abrac.com.br/online>. Acesso em 10 fev. 2003. 

 

MOORMAN, Christine; RUST Roland T. The role of marketing. Journal of 

Marketing, v. 63, Special Issue 1999, p. 180-197, 1999. 

 

NARVER, John C.; SLATER, Stanley F. The effect of a market orientation on 

business profitability. Journal of Marketing, v. 54, n.5, p. 20-35, October 1990. 

 

______; ______. Additional thoughts on the measurement of market orientation: 

a comment on Deshpandé and Farley. Journal of Market-focused Management, v.2, 

n.3, p. 233-236, 1998. 

 

______; ______; TIETJE, Brian. Creating a market orientation. Journal of Market-

focused Management, v.2, n.3, p. 241-255, 1998. 

 



195 

NEWBOLD, Paul. Statistics for business & economics. 4th ed. New Jersey: Prentice-

Hall, 1995. 

 

NUNNALY, Jum C. Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill, 1967, apud 

PEDHAZUR, Elazar J.; SCHMELKIN, Liora Pedhazur. Measurement, design and 

analysis: an integrated approach. 1st ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1991. 

 

______. Psychometric Theory. 2nd. ed. New York: McGraw-Hill, 1978, apud 

PEDHAZUR, Elazar J.; SCHMELKIN, Liora Pedhazur. Measurement, design and 

analysis: an integrated approach. 1st ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1991. 

 

PAYNE, Adrian F. Developing a marketing-oriented organization. Business 

Horizons, v.31, n. 3, p. 46-53, May-June 1988. 

 

PEDHAZUR, Elazar J.; SCHMELKIN, Liora Pedhazur. Measurement, design and 

analysis: an integrated approach. 1st ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1991. 

 

PELHAM, Alfred M.; WILSON, David T. A longitudinal study of the impact of 

market structure, firm structure, strategy, and market orientation culture on 

dimensions of small-firm performance. Journal of the Academy of Marketing 

Science, v. 24, n. 1, p. 27-43, Winter 1996. 

 

______. Mediating influences on the relationship between market orientation 

and profitability in small industrial firms. Journal of Marketing � Theory and 

Practice, v.5, n. 3, p. 55-75, Summer 1997. 

 

______. Influence of environment, strategy and market orientation on 

performance in small manufacturing firms. Journal of Business Research, v. 45, p. 

33-46, 1999. 



196 

PELHAM, Alfred M.; WILSON, David T. Market orientation and other potential 

influences on performance in small and medium-sized manufacturing firms. 

Journal of Small Business Management, v. 38, n. 1, p. 48-67, Jan. 2000. 

 

PEREIRA, Agnaldo S. Análise de investimentos e técnicas de projeção. Rio de 

Janeiro: IBMEC, 1995. Brochura. 

 

PORTER, Michael E. Competitive advantage: creating and sustaining superior 

performance, with a new introduction. New York: The Free Press, 1998. 

 

______. Competitive strategy: techniques for analysing industries and competitors, 

with a new introduction. New York: The Free Press, 1998. 

 

ROLIM, Fernando. E-Auto: evolução ou revolução na distribuição de 

automóveis? [S.I.: s.n.], Ago., 2001. Disponível em: <http://www.abrac.com.br>. 

Acesso em 01 fev. 2003. 

 

SCHERER, F. M.; ROSS, David. Industrial market structure and economic 

performance. 3rd ed. Boston: Houghton Mifflin, 1990. 

 

SCHLEGELMILCH, Bodo B.; RAM, Sundaresan. The impact of organizational 

and environmental variables on strategic market orientation: an empirical 

investigation. Journal of Global Marketing, v. 13, n. 3, p. 111-127, 2000. 

 

SHAPIRO Benson P.  What the hell is �market oriented�? Harvard Business 

Review, Boston, v.66, n.6, p. 119 - 125, Nov./Dec. 1988. 

 



197 

SHARMA, Subhash. Applied multivariate techniques. 1st ed. New York: John 

Wiley & Sons, 1996. 

 

SIMÃO, João B. As relações de ganho com carro zero. Gazeta Mercantil, São 

Paulo, 28 ago. 2002. Carro, p.5. 

 

SLATER, Stanley F.; NARVER John C. Does competitive environment moderate 

the market orientation performance relationship? Journal of Marketing, v. 58, n.1, 

p. 46-55, Jan. 1994. 

 

______; ______. Market orientation and the learning organization. Journal of 

Marketing, v. 59, n.4, p. 63-74, July 1995. 

 

______; ______. The positive effect of a market orientation on business 

profitability: a balanced replication. Journal of Business Research, v. 48, n. 1, p. 69-

73, Apr. 2000. 

 

SOUZA, Manoel B. Jr. Lição de Casa. [S.I.: s.n.], Jun., 2001. Disponível em: 

<http://www.abrac.com.br>. Acesso em 01 fev. 2003. 

 

SPECTOR, Paul E. Summated rating scale construction � an introduction. Sage 

University Papers Series: Quantitative Applications in the Social Science, n. 8, 1992. 

 

TADEPALLI, Raghu; AVILA, Ramon A. Market orientation and the marketing 

strategy process. Journal of Marketing � Theory and Practice, p.69-82, Spring 1999. 

 

URBAN, Glen L.; STAR, Steven H. Advanced marketing strategy: phenomena, 

analysis and decisions. 1st ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1991. 



198 

URDAN, André T. Orientação para o Mercado e desempenho financeiro: o panorama 

das concessionárias General Motors no ramo automobilístico brasileiro. Relatório de 

Pesquisa nº 15/2000. São Paulo: Núcleo de Pesquisa e Publicações da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2000. 

 

______. O impacto da Orientação para o Mercado sobre o desempenho financeiro: as 

concessionárias de veículos da Fiat no Brasil. Relatório de Pesquisa nº 39/2001. São 

Paulo: Núcleo de Pesquisa e Publicações da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2000. 

 

______. O impacto da Orientação para o Mercado sobre o desempenho financeiro: as 

concessionárias de veículos da Ford e Volkswagen no Brasil. Relatório de Pesquisa nº 

44/2001. São Paulo: Núcleo de Pesquisa e Publicações da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2001. 

 

VALOR ECONÔMICO. Valor 1000: 1000 Maiores Empresas e as Campeões por 

Setor. Ed. 2002, Ano 2, Setembro 2002. 

 

VILARDAGA, Vicente.  O limite do risco da concentração.  Gazeta Mercantil, São 

Paulo, 21 jun. 2000d, p. C-1. 

 

WEBB, Dave; WEBSTER Cynthia; KREPAPA, Areti. An exploration of the 

meaning and outcomes of a customer defined market oriented. Journal of 

Business Research, v. 48, n. 2, p. 101-112, May 2000. 

 

WEBSTER, Frederick E. Jr. The rediscovery of the marketing concept. Business 

Horizons, v.31, n.3, p. 29-39, May-June 1988. 

 



199 

WRENN, Bruce. The market orientation construct: measurement and scaling 

issues. Journal of Marketing � Theory and Practice, v.5, n.3, p. 31-54, Summer 1997. 

 
 
 



200 

 

APÊNDICES 
 
 
 

APÊNDICE 1 � Questionário Aplicado às 
Concessionárias 

 

 

Aqui, o formato do questionário foi modificado para se ajustar ao tamanho da 

folha e às margens desta dissertação. 
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PESQUISA SOBRE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO DE 
CONCESSIONÁRIAS 
 
Caro(a) Senhor(a), 

 
Contamos com a sua boa vontade para responder este questionário. Trata-se de uma 

pesquisa sendo realizada pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, com o objetivo de conhecer 
o nível de Orientação para o Mercado das Concessionárias Chevrolet no Brasil. Daí a 
importância das suas respostas. Não há respostas certas ou erradas e o importante é que você 
seja sincero. O seu nome e o da sua Concessionária, assim como o endereço, foram fornecidos 
diretamente pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET. 

Aqui você não se identificará e os seus dados serão analisados somente no todo dos 
respondentes. É ainda nosso compromisso enviar aos participantes desta pesquisa um resumo 
com os resultados e as análises deste trabalho, assim que ele estiver concluído. Se, por acaso, 
alguma questão não fizer sentido para você ou não souber como respondê-la, por favor, deixe-a 
em branco ou entre em contato conosco. O número é 0 (XX) 11-281.7746.  

Após o preenchimento, favor colocar o formulário no envelope pequeno anexado e deixá-
lo em qualquer agência ou caixa de coleta dos Correios. 

Desde já agradecemos sinceramente o seu tempo e trabalho empregados respondendo à 
pesquisa. 

 
 

 André Torres Urdan 
Professor Coordenador da Pesquisa 

Silvia Parga Nina 
Assistente da Pesquisa 

 

 

1ª Parte - Instruções Gerais - Ao responder as questões adiante, leve em conta a 
situação da sua Concessionária como ela realmente é hoje, não como você gostaria que ela 
fosse.  

Considere a situação específica apenas da Concessionária (unidade de distribuição de 
veículos) que recebeu este questionário. Desse modo, mesmo que haja outras filiais, elas não 
deverão ser levadas aqui em conta, exceto quando especificamente perguntado. Além disso, 
sempre que cabível, avalie a sua Concessionária e o seu ramo de distribuição de veículos 
durante o período de 1992 e 1997.  

Para cada questão a seguir, basta preencher a lápis ou a caneta o círculo 
correspondente à sua avaliação, de acordo com a legenda abaixo. As opções vão de 1 a 7, com 
os extremos 1 e 7 correspondendo a uma discordância total, ou não, de sua parte em relação às 
questões; os números (2, 3, 4 5 e 6) apontam avaliações intermediárias entre os dois extremos. 
Se você errar, faça um X sobre a resposta incorreta e marque a alternativa correta. 

EAESP 
Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Legenda: Discorda 
Totalmente 

Discorda 
Bastante 

Discorda 
um Pouco 

Entre Discorda e 
Concorda 

Concorda 
um Pouco 

Concorda 
Bastante 

Concorda 
Totalmente 

 
 1 2 3 4 5 6 7 
1. A nossa Concessionária controla o nível de compromisso 

dos funcionários em satisfazer as necessidades dos 
clientes. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

2. A nossa Concessionária procura sempre criar valor para o 
cliente (isto é, oferecer mais benefícios 
comparativamente aos preços cobrados) nos serviços 
oferecidos. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

3. A nossa Concessionária tem conhecimento das 
necessidades dos clientes. 

O O O O O O O

4. A nossa Concessionária objetiva a satisfação dos clientes 
em primeiro lugar. 

O O O O O O O

5. A nossa Concessionária periodicamente mede a satisfação do 
cliente através de pesquisas. 

O O O O O O O

6. A nossa Concessionária oferece serviço pós-venda. O O O O O O O
7. O nosso pessoal de vendas e atendimento ao cliente 

discute com as áreas internas da Concessionária as 
informações que conseguem sobre os concorrentes. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

8. A nossa Concessionária sempre responde rapidamente às 
ações da concorrência. 

O O O O O O O

9. A diretoria da nossa Concessionária discute os pontos 
fortes, os pontos fracos e a estratégia da concorrência. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

10. A nossa Concessionária está sempre atenta às 
oportunidades de mercado, para adquirir vantagem 
competitiva. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

11. O nosso pessoal de tele-atendimento (SAC, por exemplo) 
discute com as áreas internas da Concessionária as 
informações sobre os clientes. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

12. Todas as informações são divulgadas em todos os níveis 
da nossa Concessionária. 

O O O O O O O

13. Na nossa Concessionária, todas as áreas (vendas, 
assistência técnica, financeira, peças, oficina, etc.) 
trabalham integradas de acordo com a estratégia 
desenhada. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

14. Na nossa Concessionária todas as áreas são encorajadas a 
contribuírem na criação de valor para o cliente (isto é, oferecem 
mais benefícios comparativamente aos preços cobrados). 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

15. Na nossa Concessionária, todas as áreas trocam 
informações entre si. 

O O O O O O O

16. O objetivo principal da nossa Concessionária é a 
lucratividade. 

O O O O O O O

17. A cultura da nossa Concessionária prega um rápido 
retorno do capital investido. 

O O O O O O O

18. A nossa Concessionária objetiva uma margem de lucro 
positiva no longo prazo. 

O O O O O O O



203 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Legenda: Discorda 
Totalmente 

Discorda 
Bastante 

Discorda 
um Pouco 

Entre Discorda e 
Concorda 

Concorda 
um Pouco 

Concorda 
Bastante 

Concorda 
Totalmente 

 
19. A nossa Concessionária controla seu desempenho 

financeiro para cada segmento (isto é, tipo) de clientes do 
mercado em que atua. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

20. A diretoria da Concessionária enfatiza um bom 
desempenho de mercado. 

O O O O O O O

21. Para a diretoria da Concessionária, todos os produtos 
devem ser lucrativos. 

O O O O O O O

22. A nossa Concessionária procura sempre analisar as 
propostas apresentadas pelos clientes quando da 
negociação. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

23. Os nossos vendedores possuem uma certa liberdade em 
negociar diretamente com os clientes, procurando 
satisfazer suas necessidades. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

24. Para a nossa Concessionária, o cliente sempre tem razão. O O O O O O O
25. A nossa Concessionária trabalha com um grande número 

de fornecedores. 
O O O O O O O

26. A nossa Concessionária possui �poder de barganha� em 
relação aos fornecedores. 

O O O O O O O

27. Os nossos fornecedores são exclusivos, isto é, atendem 
somente a nossa Concessionária. 

O O O O O O O

28. A nossa Concessionária é a única do ramo na região em 
que atua, isto é, não tem concorrentes diretos. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

29. Dentre as Concessionárias do ramo que atuam na nossa mesma 
região (isto é, que enfrentamos como concorrentes mais diretos), 
nossa Concessionária é a maior em faturamento bruto. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

30. A nossa Concessionária atua em um ramo que exige 
pequenos esforços e investimentos para Concessionárias 
que queiram nele entrar. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

31. As mudanças tecnológicas que ocorrem no mercado não 
exigem das Concessionárias do setor um alto custo de 
adaptação. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

32. As mudanças que ocorrem na legislação ou na economia 
do mercado não exigem das Concessionárias do setor um 
alto custo de adaptação. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

33. A nossa Concessionária atua em um ramo em que a 
demanda tem sido crescente. 

O O O O O O O

34. A nossa Concessionária responde rápido frente a um 
crescimento na demanda. 

O O O O O O O

35. A nossa Concessionária, como um todo, se ajusta rapidamente 
ao crescimento da demanda. 

O O O O O O O

36. No caso de haver um crescimento da demanda, esta é 
igualmente distribuída entre as Concessionárias atuantes 
no mercado. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

37. No nosso ramo de atuação, não há dificuldades para que 
uma Concessionária encerre as suas atividades. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

38. No ramo de atuação de nossa Concessionária, as mudanças 
tecnológicas são contínuas. 

O O O O O O O
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 1 2 3 4 5 6 7 

Legenda: Discorda 
Totalmente 

Discorda 
Bastante 

Discorda 
um Pouco 

Entre Discorda e 
Concorda 

Concorda 
um Pouco 

Concorda 
Bastante 

Concorda 
Totalmente 

 
39. Os efeitos das mudanças tecnológicas ocorridas no 

mercado são acessíveis a todas as Concessionárias do 
ramo. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

40. Para a nossa Concessionária, todas as mudanças 
tecnológicas ocorridas resultam em uma criação de valor 
para o cliente ( isto é , resultam em uma maior oferta de 
benefícios comparativamente aos preços cobrados). 

 
 

O

 
 
O

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O

 
 

O

41. Para a nossa Concessionária, todas as mudanças 
tecnológicas ocorridas resultam em uma criação de valor 
para o cliente ( isto é , resultam em uma maior oferta de 
benefícios comparativamente aos preços cobrados). 

 
 

O

 
 
O

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O

 
 

O

42. O acesso às mudanças tecnológicas envolvem alto nível 
de investimento de capital. 

O O O O O O O

43. A nossa Concessionária sempre investe em mudanças 
tecnológicas. 

O O O O O O O

44. A participação de mercado de nossa Concessionária é 
superior à participação de mercado da principal 
Concessionária concorrente. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

45. O nosso percentual de participação de mercado nos leva à 
pratica de custos baixos. 

O O O O O O O

46. A nossa Concessionária pratica custos mais baixos em 
relação à concorrência. 

O O O O O O O

47. A nossa Concessionária oferece benefícios para clientes 
que retornam. 

O O O O O O O

48. Na nossa Concessionária, existe um programa 
direcionado à clientes antigos, com informações sobre as 
mudanças implantadas por nós e/ou sobre nossas 
promoções, deixando-os sempre informados. 

 
 

O

 
 

O

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O

 
 

O

49. Existe um acompanhamento da nossa Concessionária 
sobre o  grau de satisfação que um novo produto gera nos 
clientes. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

50. Sempre quando há um novo produto a ser oferecido, 
nossa Concessionária �o apresenta� para os clientes, 
através de propagandas próprias, por exemplo. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

51. No ano passado, nossa Concessionária teve um retorno 
sobre os ativos muitíssimo superior àquele alcançado 
pelos nossos concorrentes como um todo. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

52. No ano passado, nossa Concessionária teve uma margem 
de lucro (lucro líquido sobre o faturamento) muitíssimo 
superior àquele alcançado pelos nossos concorrentes 
como um todo. 

 
 

O

 
 

O

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O

 
 

O

53. No ano passado, nossa Concessionária teve um giro dos 
ativos (faturamento sobre os ativos totais) muitíssimo superior 
ao alcançado pelos nossos concorrentes como um todo. 

O O O O O O O
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 1 2 3 4 5 6 7 

Legenda: Discorda 
Totalmente 

Discorda 
Bastante 

Discorda 
um Pouco 

Entre Discorda e 
Concorda 

Concorda 
um Pouco 

Concorda 
Bastante 

Concorda 
Totalmente 

 
54. No ano passado, nossa Concessionária teve um retorno 

sobre o patrimônio líquido (lucro líquido sobre o 
patrimônio líquido) muitíssimo superior àquele alcançado 
pelos nossos concorrentes como um todo. 

 
 

O

 
 

O

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O

 
 

O

55. No ano passado, nossa Concessionária trabalhou com um 
índice de liquidez (soma dos ativos circulantes e realizável a 
longo prazo, dividida pela soma dos passivos circulante e 
exigível) muitíssimo superior àquele alcançado pelos nossos 
concorrentes como um todo. 

 
 

O

 
 

O

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O

 
 

O

56. A nossa Concessionária tem uma taxa de retenção de 
clientes ao longo do tempo muitíssimo superior àquela 
alcançada pelos nossos concorrentes como um todo. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

57. A nossa Concessionária tem uma taxa de sucesso no 
lançamento de novos serviços  muitíssimo superior 
àquela alcançada pelos nossos concorrentes como um 
todo. 

 
O

 
O

 
O 

 
O 

 
O 

 
O

 
O

58. A nossa Concessionária tem tido um taxa de crescimento de 
volume de vendas (em valor monetário) muitíssimo superior à 
alcançada pelos nossos concorrentes como um todo. 

O O O O O O O

59. A nossa Concessionária tem tido um taxa de crescimento 
de volume de vendas (em quantidade de produtos e 
serviços) muitíssimo superior àquela alcançada pelos 
nossos concorrentes como um todo. 

 
 

O

 
 

O

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O

 
 

O

 
 
2ª Parte � Perfil da sua Concessionária 
 Ao responder as perguntas a seguir não é necessário que você se estenda 
muito. Qualquer informação adicional que você ache interessante acrescentar, 
seja sobre sua Concessionária ou sobre o mercado em que atua, por favor, faça 
isso em uma folha à parte e encaminhe junto com o questionário. Para as 
questões de número 6 a 10, preencha o círculo referente à sua resposta. 
 
 
P1. Qual é o estado em que sua Concessionária se localiza: 
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2ª Parte � Perfil Empresarial da 
Concessionária � As questões a seguir são 
sobre o perfil empresarial da sua 
Concessionária.  
 
 
E1. Qual é o estado em que sua 

Concessionária se localiza? Se preferir, 
anote apenas a sigla. 

 
________________________________ 

 
 
E2. Em que ano foi fundada a sua 

Concessionária? 
 

____________  
 
 
E3. Qual é o número total de funcionários 

da sua Concessionária? 
 

_______________ 
 
 
E4. Qual foi o faturamento bruto total 

(mesmo que aproximado) de sua 
Concessionária no ano passado - 1999? 

 
R$ ____________________________ 

 
 
E5. A empresa a que pertence a sua 

Concessionária tem filial(is)? 
 

O  Não 

O  Sim -  Quantas filiais (incluindo a 

sua unidade)? 

                   __________________ 

 
E6. Com que tipo(s) de veículo a sua 

Concessionária trabalha? 
 

       O    Automóveis    
       O    Caminhões 

 
 
E7. Quais os serviços que a sua 

Concessionária oferece? Marque 
quantos forem aplicáveis. 

 
 

O    Venda de veículos novos 
O    Venda de veículos usados 
O    Venda de peças  
O    Consórcio 
O    Intermediação de financiamento 
O    Corretagem de seguros 
O    Licenciamento de veículos 
O    Instalação de acessórios 
O    Assistência técnica (oficina) 
O    Guincho 
O    Outros: 
___________________]_______________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 
3ª Parte � Perfil Pessoal e Profissional 
(do executivo respondente). Agora, para 
finalizar, responda as poucas questões a 
seguir.  

 
P1. Qual é o seu sexo? 

 
O     a. masculino        O     b. feminino 

 
 
P2. Qual é a sua idade? 

 
O     Até 25 anos 
O     de 26 até 40 anos 
O     de 41 até 60 anos 
O     61 anos ou  mais 
 
 

P3. Qual é o seu nível de escolaridade? 
 
O     1º Grau incompleto ou completo 
O     2º Grau incompleto ou completo 
O     3º Grau incompleto 
O     3º Grau completo 
O     Pós-Graduação 
 
 

P4. Há quantos anos você trabalha? 
 

______________ anos 
 
 
P5. Há quantos ano você trabalha nesta 

Concessionária? 
 
_____________  anos 
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P6. Você já trabalhou em outra 

concessionária anteriormente?  
 

        O  Sim       O  Não 
 
 
P7. Quantas concessionárias 

(independentemente da bandeira) você 
administra? 
 
O Nenhuma outra 
 
O  ______________ concessionárias 

 
 
• Terminou!  Muito obrigado pela sua 

boa vontade. Se desejar acrescentar 
alguma informação, anote nas linhas a 
seguir ou escreva numa folha à parte e a 
envie juntamente com este 
questionário. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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APÊNDICE 2 � Modelo das Cartas dos Presidentes 
das Associações às Concessionárias 

 
 

 
 
 

 
Associação Brasileira 
de Concessionárias Chevrolet 
Av. Sumaré, 1.248 � CEP 05018-091 
Fones: (DDG) 0800-121800 
PABX: (011) 3872-1800 
FAX: (011) 3872-9202 

 São Paulo - SP  
 

 
ABCC-0879-99 

São  Paulo, 16 de agosto de 1999 
 
 
À 
Rede de Concessionárias Chevrolet 
 
 
Prezado Senhor: 
 
A conceituada, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, está realizando uma 
pesquisa independente que tratará das relações e ações de marketing das 
Concessionárias Chevrolet. 
 
Embora não seja patrocinada pela ABRAC, essa pesquisa, de caráter sério e 
sigiloso, resultará em informações expressivas para a compreensão da alta 
competitividade do mercado automobilístico brasileiro.  Assim sendo, pedimos 
a atenção dos senhores quanto a este assunto. 
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APÊNDICE 3 � Modelo da Carta-Cobrança Enviada 
às Concessionárias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pesquisa de Orientação para o Mercado das Concessionárias FORD 

 
 

São Paulo, Dezembro de 2000. 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 Como já é de seu conhecimento, a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS está 
realizando uma pesquisa junto às Concessionárias FORD no Brasil, com o objetivo de 
estudar o nível de orientação  para o mercado delas. 
 
 Para tanto, é necessária a obtenção do maior número possível de respostas. 
Deste modo, pedimos sua colaboração em nos enviar, o mais breve possível, o 
questionário remetido em final de novembro, colocando-o no envelope pré-selado que 
o acompanha e deixando-o em qualquer caixa de coleta ou agência dos Correios. 
 
 Caso o senhor(a) já nos tenha enviado, favor desconsiderar esta carta. 
 
 Caso o senhor(a) não tenha recebido o questionário, por favor entre em contato 
conosco para providenciarmos o envio. O número é 0 (XX) 11 � 281.7746 e o e-mail é 
aturdan@fgvsp.br. 
 
 Desde já agradecemos sinceramente seu tempo e trabalho empregados 
respondendo a pesquisa. 
  
 
   Atenciosamente, 
  

Professor  André Torres Urdan 
Professor Coordenador da Pesquisa 

Silvia Parga Nina 
Assistente da Pesquisa 

EAESP 
Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo 
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APÊNDICE 4 � Tabelas de Distribuição de 
Frequência e Histograma das Variáveis da Orientação 

para o Mercado e do Desempenho Financeiro 
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TABELA 51 

Distribuição de frequência da variável V1 �A nossa Concessionária controla o 

nível de compromisso dos funcionários em satisfazer as necessidades dos 

clientes.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1     6    1,0     1,0     1,0     3,1 

 2   13    2,1     2,1     3,1  

 3   33    5,4     5,5     8,6  

 4   48    7,9     7,9   16,5   40,7 

 5 165 27,1   27,3   43,8  

 6 207 34,0   34,2   78,0   56,2 

 7 133 21,9   22,0 100,0  

 Subtotal 605 99,5 100,0  100,0 
       

Faltantes Subtotal 3 0,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  25 - Histograma e Curva Normal da variável V1 
Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 52 
Distribuição de frequência da variável V2 �A nossa Concessionária procura 

sempre criar valor para o cliente (isto é, oferecer mais benefícios 

comparativamente aos preços cobrados) nos serviços oferecidos.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por Faixas

       

Válidos 1     3   0,5     0,5     0,5   2,3 

 2    11   1,8     1,8     2,3  

 3    29   4,8     4,8     7,1  

 4    47   7,7     7,8   14,9 38,1 

 5 154 25,3   25,5   40,3  

 6 224 36,8   37,0   77,4 59,6 

 7 137 22,5   22,6 100,00  

 Subtotal 605 99,5 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal     3     0,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  26 - Histograma e Curva Normal da variável V2 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 53 

Distribuição de frequência da variável V3 �A nossa Concessionária tem 

conhecimento das necessidades dos clientes.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1     3   0,5     0,5     0,5 2,3 

 2    10   1,6     1,7     2,1  

 3    17   2,8     2,8     5,0  

 4    42   6,9     6,9   11,9 40,2 

 5 185 30,4   30,5   42,4  

 6 236 38,8   38,9   81,4 57,5 

 7 113 18,6   18,6 100,00  

 Subtotal 606 99,7 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    2    0,3    
       

 Total 608 100,00    

 Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  27 - Histograma e Curva Normal da variável V3 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 54 

Distribuição de frequência da variável V4 �A nossa Concessionária objetiva a 

satisfação dos clientes em primeiro lugar.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1     2   0,3   0,3     0,3   1,0 

 2    4   0,7   0,7     1,0  

 3    13   2,1   2,1     3,1  

 4    34   5,6   5,6   8,7 18,0 

 5 62 10,2 10,2   19,0  

 6 180 29,6 29,7   48,7 81,0 

 7 311 51,2 51,3 100,00  

 Subtotal 606 99,7 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    2    0,3    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: Dados da pesquisa 

GRÁFICO 28 - Histograma e Curva Normal da variável mensurada V4 

Fonte: dados da pesquisa 
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TABELA 55 

Distribuição de frequência da variável V5 �A nossa Concessionária 

periodicamente mede a satisfação do cliente através de pesquisas.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1    24   3,9     4,0     4,0   6,3 

 2    14   2,3     2,3     6,3  

 3    18   3,0     3,0    9,3  

 4    31   5,1     5,1   14,4 18,6 

 5 64 10,5   10,5   24,9  

 6 117 19,2   19,3   44,2 75,1 

 7 339 55,8   55,8 100,00  

 Subtotal 607 99,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    1    0,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  29 - Histograma e Curva Normal da variável V5 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 56 

Distribuição de frequência da variável V6 �A nossa Concessionária oferece 

serviço pós-venda.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1    10   1,6   1,7     1,7   2,9 

 2     7   1,2   1,2     2,9  

 3     7   1,2   1,2     4,1  

 4    30   4,9   5,0     9,1 16,5 

 5 62 10,2 10,3   19,4  

 6 125 20,6 20,8   40,2 80,6 

 7 359 59,0 59,8 100,00  

 Subtotal 600 98,7 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    8    1,3    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO 30 - Histograma e Curva Normal da variável V6 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 57 

Distribuição de frequência da variável V7 �O nosso pessoal de vendas e 

atendimento ao cliente discute com as áreas internas da Concessionária as 

informações que conseguem sobre os concorrentes.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1    32   5,3   5,3     5,3   12,1 

 2    41   6,7   6,8   12,1  

 3    60   9,9   9,9   22,0  

 4    95 15,6 15,7   37,7 49,1 

 5 142 23,4 23,5   61,2  

 6 148 24,3 24,5   85,6 38,9 

 7 87 14,3 14,4 100,00  

 Subtotal 605 99,5 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    3    0,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  31 - Histograma e Curva Normal da variável V7 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 58 

Distribuição de frequência da variável V8 �A nossa Concessionária sempre 

responde rapidamente às ações da concorrência..� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1    11   1,8   1,8     1,8   5,4 

 2    22   3,6   3,6   5,4  

 3    53   8,7   8,8   14,3  

 4    76 12,5 12,6   26,8 47,0 

 5 155 25,5 25,6   52,4  

 6 189 31,1 31,2   83,6 48,5 

 7 99 16,3 16,4 100,00  

 Subtotal 605 99,5 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    3    0,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  32 - Histograma e Curva Normal da variável V8 

Fonte: dados da pesquisa

V8

7,06,05,04,03,02,01,0

V8

Fr
eq

ue
nc

y

200

100

0

99

189

155

76

53

22
11



219 

 

TABELA 59 

Distribuição de frequência da variável V9 �A diretoria da nossa 

Concessionária discute os pontos fortes, os pontos fracos e a estratégia da 

concorrência.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1    23   3,8   3,8     3,8   7,9 

 2    25   4,1   4,1   7,9  

 3    48   7,9   7,9   15,8  

 4    82 13,5 13,5   29,3 44,9 

 5 143 23,5 23,5   52,8  

 6 174 28,6 28,6   81,4 47,2 

 7 113 18,6 18,6 100,00  

 Subtotal 608 100,0 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    0    0,0    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO 33 - Histograma e Curva Normal da variável V9 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 60 

Distribuição de frequência da variável V10 �A nossa Concessionária está 

sempre atenta às oportunidades de mercado, para adquirir vantagem 

competitiva.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1     5   0,8   0,8     0,8   3,8 

 2    18   3,0   3,0   3,8  

 3    32   5,3   5,3   9,1  

 4    65 10,7 10,7   19,8 39,1 

 5 140 23,0 23,1   42,8  

 6 209 34,4 34,4   77,3 57,1 

 7 138 22,7 22,7 100,00  

 Subtotal 607 99,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    1    0,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  34 - Histograma e Curva Normal da variável V10 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 61 

Distribuição de frequência da variável V11 �O nosso pessoal de tele-

atendimento (SAC, por exemplo) discute com as áreas internas da 

Concessionária as informações sobre os clientes.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1   45   7,4   7,6     7,6   12,0 

 2    26   4,3   4,4   12,0  

 3    47   7,7   7,9   19,9  

 4    75 12,3 12,6   32,5 43,1 

 5 134 22,0 22,6   55,1  

 6 154 25,3 26,0   81,1 44,9 

 7 112 18,4 18,9 100,00  

 Subtotal 593 97,5 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal  15    2,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  35 - Histograma e Curva Normal da variável V11 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 62 

Distribuição de frequência da variável V12 �Todas as informações são 

divulgadas em todos os níveis da nossa Concessionária.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1   38   6,3   6,3     6,3   13,5 

 2    43   7,1   7,2   13,5  

 3    61 10,0 10,1   23,6  

 4 108 17,8 18,0   41,6 53,6 

 5 153 25,2 25,5   67,1  

 6 122 20,1 20,3   87,4 32,9 

 7   76 12,5 12,6 100,00  

 Subtotal 601 98,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    7   1,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  36 - Histograma e Curva Normal da variável V12 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 63 

Distribuição de frequência da variável V13 �Na nossa Concessionária, todas 

as áreas (vendas, assistência técnica, financeira, peças, oficina, etc.) trabalham 

integradas de acordo com a estratégia desenhada.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1   17   2,8   2,8     2,8   7,6 

 2    29   4,8   4,8   7,6  

 3    55 9,0   9,1   16,7  

 4    95 15,6 15,7   32,4 51,0 

 5 159 26,2 26,2   58,6  

 6 162 26,6 26,7   85,2 41,5 

 7   90 14,8 14,8 100,00  

 Subtotal 607 99,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    1   0,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  37 - Histograma e Curva Normal da variável V13 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 64 

Distribuição de frequência da variável V14 �Na nossa Concessionária todas 

as áreas são encorajadas a contribuírem na criação de valor para o cliente (isto 

é, oferecem mais benefícios comparativamente aos preços cobrados).� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1     8   1,3   1,3     1,3   4,8 

 2    21   3,5   3,5   4,8  

 3    40 6,6   6,6   11,4  

 4    81 13,3 13,4   24,8 48,8 

 5 174 28,6 28,8   53,6  

 6 195 32,1 32,2   85,8 46,4 

 7   86 14,1 14,2 100,00  

 Subtotal 605 99,5 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    3   0,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  38 - Histograma e Curva Normal da variável V14 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 65 

Distribuição de frequência da variável V15 �Na nossa Concessionária, todas 

as áreas trocam informações entre si.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1    14   2,3   2,3     2,3   7,7 

 2    33   5,4   5,4   7,7  

 3    53   8,7   8,7   16,5  

 4    99 16,3 16,3   32,8 51,4 

 5 160 26,3 26,4   59,1  

 6 160 26,3 26,4   85,5 40,9 

 7   88 14,5 14,5 100,00  

 Subtotal 607 99,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    1   0,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  39 - Histograma e Curva Normal da variável V15 

Fonte: dados da pesquisa 
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TABELA 66 

Distribuição de frequência da variável V51 �No ano passado, nossa 

Concessionária teve um retorno sobre os ativos muitíssimo superior àquele 

alcançado pelos nossos concorrentes como um todo.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 180 29,6 30,7 30,7 47,1 

 2 96 15,8 16,4 47,1  

 3 84 13,8 14,3 61,4  

 4 121 19,9 20,6 82,1 44,6 

 5 62 10,2 10,6 92,7  

 6 26 4,3 4,4 97,1 7,3 

 7 17 2,8 2,9 100,0  

 Subtotal 586 96,4 100,0  � 
       

Faltantes Subtotal 22    3,6    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  40 - Histograma e Curva Normal da variável V51 
Fonte: dados da pesquisa 
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TABELA 67 

Distribuição de frequência da variável V22 �A nossa Concessionária procura 

sempre analisar as propostas apresentadas pelos clientes quando da 

negociação.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1      0   0,0   0,0   0,0   0,2 

 2      1   0,2   0,2   0,2  

 3      8   1,3   1,3   1,5  

 4      8   1,3   1,3   2,8   7,6 

 5    30   4,9   5,0   7,8  

 6 177 29,1 29,2   37,0 92,2 

 7 382 62,8 63,0 100,00  

 Subtotal 606 99,7 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    2   0,3    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  41 - Histograma e Curva Normal da variável V22 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 68 

Distribuição de frequência da variável V23 �Os nossos vendedores possuem 

uma certa liberdade em negociar diretamente com os clientes, procurando 

satisfazer suas necessidades.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1      8   1,3   1,3   1,3   2,6 

 2      8   1,3   1,3   2,6  

 3    13   2,1   2,1   4,7  

 4    38   6,3   6,3   11,0 27,7 

 5 117 19,2 19,3   30,3  

 6 219 36,0 36,1   66,4 69,7 

 7 204 33,6 33,6 100,00  

 Subtotal 607 99,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    1   0,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  42 - Histograma e Curva Normal da variável V23 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 68 

Distribuição de frequência da variável V24 �Para a nossa Concessionária, o 

cliente sempre tem razão.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1    1   1,8   1,8   1,8   3,0 

 2      7   1,2   1,2   3,0  

 3    21   3,5   3,5   6,4  

 4    75 12,3 12,4   18,8 40,0 

 5 146 24,0 24,1   42,9  

 6 199 32,7 32,8   75,7 57,0 

 7 147 24,2 24,3 100,00  

 Subtotal 606 99,7 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    2   0,3    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  43 - Histograma e Curva Normal da variável V24 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 70 

Distribuição de frequência da variável V25 �A nossa Concessionária trabalha 

com um grande número de fornecedores.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1   87 14,3 14,4   14,4 32,1 

 2 107 17,6 17,7   32,1  

 3   80 13,2 13,2   45,4  

 4   89 14,6 14,7   60,1 46,2 

 5 110 18,1 18,2   78,3  

 6   65 10,7 10,8   89,1 21,7 

 7   66 10,9 10,9 100,00  

 Subtotal 604 99,3 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    4   0,7    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  44 - Histograma e Curva Normal da variável V25 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 71 

Distribuição de frequência da variável V26 �A nossa Concessionária possui 

�poder de barganha� em relação aos fornecedores.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 105 17,3 17,4   17,4 33,9 

 2 100 16,4 16,5   33,9  

 3 62 10,2 10,2   44,1  

 4 87 14,3 14,4   58,5 43,1 

 5 112 18,4 18,5   77,0  

 6 82 13,5 13,6   90,6 23,0 

 7 57   9,4   9,4 100,00  

 Subtotal 605 99,5 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    3   0,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  45 - Histograma e Curva Normal da variável V26 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 72 

Distribuição de frequência da variável V27 �Os nossos fornecedores são 

exclusivos, isto é, atendem somente a nossa Concessionária.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 398 65,5 65,8   65,8 79,5 

 2   83 13,7 13,7   79,5  

 3   43   7,1 7,1   86,6  

 4   39   6,4 6,4   93,1 16,0 

 5   15   2,5 2,5   95,5  

 6     9   1,5 1,5   97,0   4,5 

 7   18   3,0 3,0 100,00  

 Subtotal 605 99,5 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    3   0,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  46 - Histograma e Curva Normal da variável V27 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 73 

Distribuição de frequência da variável V28 �A nossa Concessionária é a única 

do ramo na região em que atua, isto é, não tem concorrentes diretos.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 478 78,6 78,7   78,7 85,7 

 2   42   6,9   6,9   85,7  

 3   10   1,6    1,6   87,3  

 4   19   3,1    3,1   90,4   6,7 

 5   12   2,0    2,0   92,4  

 6   14   2,3    2,3   94,7   7,6 

 7   32   5,3    5,3 100,00  

 Subtotal 607 99,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    1   0,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  47 - Histograma e Curva Normal da variável V28 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 74 

Distribuição de frequência da variável V29 �Dentre as Concessionárias do 

ramo que atuam na nossa mesma região (isto é, que enfrentamos como 

concorrentes mais diretos), nossa Concessionária é a maior em faturamento 

bruto.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 173 28,5 29,0   29,0 37,4 

 2   50   8,2   8,4   37,4  

 3   71 11,7 11,9   49,2  

 4   79 13,0 13,1   62,5 33,9 

 5   53   8,7   8,9   71,4  

 6   60   9,9 10,1   81,4 28,7 

 7 111 18,3 18,6 100,00  

 Subtotal 597 98,2 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal   11 1,8    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  48 - Histograma e Curva Normal da variável V29 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 75 

Distribuição de frequência da variável V30 �A nossa Concessionária atua em 

um ramo que exige pequenos esforços e investimentos para Concessionárias 

que queiram nele entrar.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 350 57,6   58,2 58,2 71,0 

 2 77 12,7   12,8 71,0  

 3 36 5,9    6,0 77,0  

 4 34 5,6    5,7 82,7 15,5 

 5 23 3,8    3,8 86,5  

 6 37 6,1    6,2 92,7 13,5 

 7 44 7,2    7,3 100,00  

 Subtotal 601 98,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    7    1,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  49 - Histograma e Curva Normal da variável V30 

Fonte: dados da pesquisa 
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TABELA 76 

Distribuição de frequência da variável V31 �As mudanças tecnológicas que 

ocorrem no mercado não exigem das Concessionárias do setor um alto custo 

de adaptação.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 291 47,9 48,2   48,2 67,1 

 2 114 18,8 18,9   67,1  

 3   46   7,6   7,6   74,7  

 4   45   7,4   7,5   82,1 21,9 

 5   41   6,7   6,8   88,9  

 6   31   5,1   5,1   94,0 11,0 

 7   36   5,9   6,0 100,00  

 Subtotal 604 99,3 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    4    0,7    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  50 - Histograma e Curva Normal da variável V31 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 77 

Distribuição de frequência da variável V32 �As mudanças que ocorrem na 

legislação ou na economia do mercado não exigem das Concessionárias do 

setor um alto custo de adaptação.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 251 41,3 41,6 41,6 62,6 

 2 127 20,9 21,0 62,6  

 3   59   9,7   9,8 72,4  

 4   57   9,4    9,4 81,8 25,7 

 5   39   6,4    6,5 88,2  

 6   24   3,9    4,0 92,2 11,8 

 7   47   7,7    7,8 100,00  

 Subtotal 604 99,3 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    4    0,7    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  51 - Histograma e Curva Normal da variável V32 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 78 

Distribuição de frequência da variável V33 �A nossa Concessionária atua em 

um ramo em que a demanda tem sido crescente.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 169 27,8 28,1 28,1 45,3 

 2 104 17,1 17,3 45,3  

 3   91 15,0 15,1 60,5  

 4   86 14,1 14,3 74,8 40,7 

 5   68 11,2 11,3 86,0  

 6   41   6,7   6,8 92,9� 13,9 

 7   43   7,1   7,1 100,00  

 Subtotal 602 99,0 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    6    0,7    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  52 - Histograma e Curva Normal da variável V33 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 79 

Distribuição de frequência da variável V34 �A nossa Concessionária 

responde rápido frente a um crescimento na demanda.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 15 2,5 2,5 2,5 5,8 

 2 20 3,3 3,3 5,8  

 3 60 9,9 10,0 15,8  

 4 93 15,3 15,5 31,3 51,0 

 5 153 25,2 25,5 56,7  

 6 165 27,1 27,5 84,2 43,2 

 7 95 15,6 15,8 100,00  

 Subtotal 601 98,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    7    1,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  53 - Histograma e Curva Normal da variável V34 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 80 

Distribuição de frequência da variável V35 �A nossa Concessionária, como 

um todo, se ajusta rapidamente ao crescimento da demanda.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1   16   2,6   2,6   2,6 5,1 

 2   15   2,5   2,5   5,1  

 3   48   7,9   7,9 13,0  

 4   97 16,0 16,0 29,0 47,5 

 5 143 23,5 23,6 52,6  

 6 195 32,1 32,2 84,8 47,4 

 7   92 15,1 15,2 100,00  

 Subtotal 606 99,7 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    2    1,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  54 - Histograma e Curva Normal da variável V35 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 81 

Distribuição de frequência da variável V36 �No caso de haver um 

crescimento da demanda, esta é igualmente distribuída entre as 

Concessionárias atuantes no mercado.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 59 9,7 9,8 9,8 17,9 

 2 49 8,1 8,1 17,9  

 3 78 12,8 12,9 30,8  

 4 99 16,3 16,4 47,2 51,2 

 5 132 21,7 21,9 69,0  

 6 118 19,4 19,5 88,6 30,9 

 7 69 11,3 11,4 100,00  

 Subtotal 604 99,3 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    4    0,7    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  55 - Histograma e Curva Normal da variável V36 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 82 

Distribuição de frequência da variável V37 �No nosso ramo de atuação, não 

há dificuldades para que uma Concessionária encerre as suas atividades.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 288 47,4 48,6 48,6 66,3 

 2 105 17,3 17,7 66,3  

 3 45 7,4 7,6 73,9  

 4 58 9,5 9,8 83,6 20,8 

 5 20 3,3 3,4 87,0  

 6 32 5,3 5,4 92,4 13,0 

 7 45 7,4 7,6 100,00  

 Subtotal 593 97,5 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    15    2,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  56 - Histograma e Curva Normal da variável V37 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 83 

Distribuição de frequência da variável V38 �No ramo de atuação de nossa 

Concessionária, as mudanças tecnológicas são contínuas.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1     9   1,5   1,5 1,5 2,0 

 2     3   0,5   0,5 2,0  

 3   19   3,1    3,2 5,1  

 4   32   5,3    5,3 10,5 21,2 

 5   77 12,7   12,8 23,3  

 6 175 28,8   29,1 52,3 76,8 

 7 287 47,2   47,7 100,00  

 Subtotal 602 99,0 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    6    1,0    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  57 - Histograma e Curva Normal da variável V38 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 84 

Distribuição de frequência da variável V39 �Os efeitos das mudanças 

tecnológicas ocorridas no mercado são acessíveis a todas as Concessionárias 

do ramo.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 82 13,5 13,6 13,6 26,2 

 2 76 12,5 12,6 26,2  

 3 73 12,0 12,1 38,3  

 4 80 13,2 13,3 51,6 41,3 

 5 96 15,8 15,9 67,5  

 6 111 18,3 18,4 85,9 32,5 

 7 85 14,0 14,1 100,00  

 Subtotal 603 99,2 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    5    0,8    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  58 - Histograma e Curva Normal da variável V39 

Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 85 

Distribuição de frequência da variável V40 �Para a nossa Concessionária, 

todas as mudanças tecnológicas ocorridas resultam em uma criação de valor 

para o cliente ( isto é , resultam em uma maior oferta de benefícios 

comparativamente aos preços cobrados).� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 24 3,9 4,0 4,0 8,6 

 2 28 4,6 4,7 8,6  

 3 48 7,9 8,0 16,6  

 4 95 15,6 15,8 32,4 46,1 

 5 134 22,0 22,3 54,7  

 6 155 25,5 25,7 80,4 45,3 

 7 118 19,4 19,6 100,00  

 Subtotal 602 99,0 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    6    1,0    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  59 - Histograma e Curva Normal da variável V40 
Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 86 

Distribuição de frequência da variável V42 �O acesso às mudanças 

tecnológicas envolvem alto nível de investimento de capital.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 2 ,3 ,3 ,3 1,8 

 2 9 1,5 1,5 1,8  

 3 29 4,8 4,8 6,7  

 4 71 11,7 11,8 18,5 39,8 

 5 139 22,9 23,1 41,6  

 6 187 30,8 31,1 72,7 58,4 

 7 164 27,0 27,3 100,0  

 Subtotal 601 98,8 100,00  100,0 
       

Faltantes Subtotal    7    1,2    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  60 - Histograma e Curva Normal da variável V42 
Fonte: dados da pesquisa

V42

7,06,05,04,03,02,01,0

V42

Fr
eq

ue
nc

y

200

100

0

164

187

139

71

29



248 

 

TABELA 87 

Distribuição de frequência da variável V43 �A nossa Concessionária sempre 

investe em mudanças tecnológicas.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 7 1,2 1,2 1,2 2,3 

 2 7 1,2 1,2 2,3  

 3 30 4,9 5,0 7,3  

 4 78 12,8 13,0 20,3 39,4 

 5 159 26,2 26,4 46,7  

 6 206 33,9 34,2 80,9 53,3 

 7 115 18,9 19,1 100,0  

 Subtotal 602 99,0 100,0  100,0 
       

Faltantes Subtotal    6    1,0    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  61 - Histograma e Curva Normal da variável V43 
Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 88 

Distribuição de frequência da variável V44 �A participação de mercado de 

nossa Concessionária é superior à participação de mercado da principal 

Concessionária concorrente.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 121 19,9 20,2 20,2 28,3 

 2 49 8,1 8,2 28,3  

 3 62 10,2 10,3 38,7  

 4 87 14,3 14,5 53,2 34,0 

 5 55 9,0 9,2 62,3  

 6 82 13,5 13,7 76,0 37,7 

 7 144 23,7 24,0 100,0  

 Subtotal 600 98,7 100,0  � 
       

Faltantes Subtotal    8    1,3    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  62 - Histograma e Curva Normal da variável V44 
Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 89 

Distribuição de frequência da variável V45 �O nosso percentual de 

participação de mercado nos leva à pratica de custos baixos.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 69 11,3 11,5 11,5 25,8 

 2 86 14,1 14,3 25,8  

 3 74 12,2 12,3 38,2  

 4 105 17,3 17,5 55,7 46,7 

 5 101 16,6 16,8 72,5  

 6 93 15,3 15,5 88,0 37,5 

 7 72 11,8 12,0 100,0  

 Subtotal 600 98,7 100,0  � 
       

Faltantes Subtotal    8    1,3    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  63 - Histograma e Curva Normal da variável V45 
Fonte: dados da pesquisa
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TABELA 90 

Distribuição de frequência da variável V46 �A nossa Concessionária pratica 

custos mais baixos em relação à concorrência.� 

Casos Posição Frequência Percentual 
do Total 

Percentual 
dos 

Válidos 

Percentual 
Acumulado 

Percentual 
por faixas

       

Válidos 1 61 10,0 10,2 10,2 22,0 

 2 71 11,7 11,9 22,0  

 3 65 10,7 10,9 32,9  

 4 168 27,6 28,0 60,9 58,3 

 5 122 20,1 20,4 81,3  

 6 68 11,2 11,4 92,7 18,7 

 7 44 7,2 7,3 100,0  

 Subtotal 599 98,5 100,0  � 
       

Faltantes Subtotal    9    1,5    
       

 Total 608 100,00    

Fonte: dados da pesquisa 

GRÁFICO  64 - Histograma e Curva Normal da variável V46 
Fonte: dados da pesquisa 
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APÊNDICE 6 - Correlação de Spearman das 
Variáveis da Orientação para o Mercado por 

Constructo 
 

 

Orientação para o Consumidor

Questão 1 2 3 4 5 6
1 1,000
2 0,510 1,000
3 0,393 0,358 1,000
4 0,415 0,367 0,350 1,000
5 0,350 0,295 0,220 0,247 1,000
6 0,332 0,287 0,228 0,235 0,577 1,000

Orientação para a Concorrência

Questão 7 8 9 10
7 1,000
8 0,537 1,000
9 0,568 0,597 1,000

10 0,494 0,594 0,690 1,000

Coordenação Interdepartamental

Questão 11 12 13 14 15
11 1,000
12 0,540 1,000
13 0,494 0,649 1,000
14 0,433 0,494 0,605 1,000
15 0,425 0,603 0,704 0,576 1,000

Poder do Comprador

Questão 22 23 24
22 1,000
23 0,379 1,000
24 0,184 0,221 1,000

Poder do Fornecedor

Questão 25 26 27
25 1,000
26 0,548 1,000
27 0,047 0,152 1,000
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Concentração de Vendedores

Questão 28 29
28 1,000
29 0,177 1,000

Facilidade de Entrada

Questão 30 31 32 37
30 1,000
31 0,363 1,000
32 0,284 0,652 1,000
37 0,129 0,185 0,190 1,000

Crescimento de Mercado

Questão 33 34 35 36
33 1,000
34 0,149 1,000
35 0,110 0,813 1,000
36 0,041 0,223 0,246 1,000

Mudança Tecnológica

Questão 38 39 40 42 43
38 1,000
39 0,061 1,000
40 0,244 0,359 1,000
42 0,253 -0,178 0,077 1,000
43 0,322 0,062 0,285 0,278 1,000

Tamanho e Custo Operacional

Questão 44 45 46
44 1,000
45 0,151 1,000
45 0,139 0,461 1,000
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APÊNDICE 7 - Alpha de Cronbach das Variáveis da 
Orientação para o Mercado por Constructo 

 

 

 Alfa 
Constructo e Variável Constructo Excluindo a 

Variável 
    

Orientação para o Consumidor 0,764  

 V1  0,716 

 V2  0,723 

 V3  0,740 

 V4  0,733 

 V5  0,734 

 V6  0,723 
    

Orientação para a Concorrência 0,845  

 V7  0,835 

 V8  0,808 

 V9  0,782 

 V10  0,802 
    

Coordenação interdepartamental 0,869  

 V11  0,872 

 V12  0,831 

 V13  0,821 

 V14  0,851 

 V15  0,836 
    

Poder do Comprador 0,742  

 V22  0,341 

 V23  0,281 

 V24  0,506 
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 Alfa 

Constructo e Variável Constructo Excluindo a 
Variável 

    

Poder do Fornecedor  0,489  

 V25  0,172 

 V26  0,006 

 V27  0,707 
    

Concentração de Vendedores 0,240 - 

 V28  - 

 V29   
    

Facilidade de Entrada 0,593  

 V30  0,568 

 V31  0,391 

 V32  0,398 

 V37  0,686 
    

Crescimento de Mercado 0,561  

 V33  0,676 

 V34  0,324 

 V35  0,333 

 V36  0,582 
    

Mudanças Tecnológicas 0,485  

 V38  0,398 

 V39  0,534 

 V40  0,299 

 V42  0,520 

 V43  0,372 
    

Tamanho do Negócio 0,254  

 V44  - 

 V45  - 
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APÊNDICE 8 � Medidas de Simetria e Curtose para 
Análise da Normalidade das Variáveis de Orientação 

para o Mercado  
 

 

Questão Simetria
Desvio 
Padrão Curtose

Desvio 
Padrão

1 -1,045 0,102 1,309 0,203
2 -0,999 0,102 1,057 0,203
3 -1,009 0,102 1,752 0,203
4 -1,561 0,102 2,506 0,203
5 -1,805 0,102 2,643 0,203
6 -2,148 0,102 5,036 0,204
7 -0,629 0,102 -0,369 0,203
8 -0,766 0,102 0,116 0,203
9 -0,808 0,102 0,108 0,203

10 -0,911 0,102 0,524 0,203
11 -0,798 0,103 -0,167 0,205
12 -0,543 0,102 -0,385 0,204
13 -0,69 0,102 0,034 0,203
14 -0,842 0,102 0,587 0,203
15 -0,665 0,102 -0,035 0,203
23 -1,446 0,102 2,779 0,203
24 -1,074 0,102 1,431 0,203
25 0,101 0,102 -1,158 0,203
26 0,018 0,102 -1,256 0,203
27 2,025 0,102 3,5 0,203
28 2,401 0,102 4,465 0,203
29 0,159 0,102 -1,433 0,204
30 1,354 0,102 0,394 0,204
31 1,181 0,102 0,139 0,203
32 1,079 0,102 -0,024 0,203
33 0,536 0,102 -0,844 0,203
34 -0,669 0,102 -0,004 0,204
35 -0,792 0,102 0,325 0,203
36 -0,378 0,102 -0,817 0,203
37 1,194 0,103 0,154 0,205
38 -1,709 0,102 3,304 0,204
39 -0,179 0,102 -1,234 0,203
40 -0,753 0,102 0,005 0,203
42 -0,81 0,102 0,333 0,204
43 -0,81 0,102 0,673 0,203
44 -0,171 0,102 -1,397 0,204
45 -0,102 0,102 -1,122 0,204
46 -0,171 0,102 -0,658 0,204
51 0,498 0,102 -0,714 0,203

 
Fonte: dados da pesquisa 
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APÊNDICE 9 - Teste Kolmogorov-Smirnov (KS-
Teste) para Análise da Normalidade das Variáveis de 

Orientação para o Mercado 
 

 

Constructo  Valor de �K-S�  Significância 
   

ORCONS  3,024 0,000 

ORCONC 2,722 0,000 

COORD 2,285 0,000 

ORMERC 2,151 0,000 

FORNEC 2,367 0,000 

CONCENT 10,978 0,000 

ENTRADA 4,082 0,000 

CRESCTO 2,470 0,000 

TAMANHO 2,278 0,000 

CUSTO 2,240 0,000 

DESFIN 4,211 0,000 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 


