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RESUMO 

 

 

Miguel, N. A. de. As competências essenciais dos profissionais em vendas 
de bens perecíveis: um modelo genérico de competências. São Paulo, 2004. 
288f. Tese de Doutorado. Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 
 

 

Esta tese estuda as competências essenciais requeridas dos profissionais 
em vendas de bens perecíveis diante das mudanças ambientais e novas 
estratégias de relacionamento entre as indústrias de alimentação e seus 
canais de marketing. Essas transformações relevam o papel estratégico dos 
profissionais em vendas, tornando-os no principal elo entre as organizações, 
em conjunto com os compradores. O pressuposto básico para utilização de 
um modelo de competências é que há uma relação estreita entre as 
competências organizacionais e as das pessoas que trabalham na 
organização, que são os diferenciais decisivos para atender a pressão da 
competitividade e das exigências do mercado quanto à entrega de produtos 
com qualidade e custos menores. Há revisões teóricas sobre marketing e 
venda pessoal no lado da Administração e sobre competências no lado da 
Psicologia. Da revisão teórica foram selecionadas 16 competências chave 
para compor um dicionário, convenientes ao atual contexto de 
relacionamento entre comprador e vendedor. A pesquisa foi conduzida entre 
participantes de comitês do Movimento ECR Brasil, funcionários de 
supermercados e de indústrias de alimentação (n = 192), às quais os 
resultados são de especial significado devido à aplicabilidade do modelo no 
desenvolvimento de seus profissionais em vendas. Empregaram-se as 
técnicas estatísticas da análise fatorial exploratória e da análise fatorial 
confirmatória e o modelo teórico foi gerado com três dimensões – suporte à 
competitividade, relacionamento eficaz e integração operacional – 
abrangendo 12 competências essenciais. Foram testadas as validades 
convergente, discriminante e nomológica dos constructos do modelo teórico. 
Quanto às medidas de ajustamento global do modelo teórico (ajustamento 
absoluto, ajustamento incremental e ajustamento parcimonioso) mais o 
índice esperado de validação cruzada (ECVI) foi possível constatar que o 
modelo demonstrou consistência com os dados e teve uma boa 
aproximação da população (X² = 68,15, DF = 51, p = 0,054, RMSEA = 
0,042). A avaliação dos resultados do modelo de medidas revelou evidência 
parcial quanto à validade dos constructos e baixa fidedignidade quanto aos 
indicadores do modelo teórico. As conclusões tratam dos resultados e 
implicações teóricas, das limitações e sugestões para futuros trabalhos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Miguel, N. A. de. The Core Competencies of Perishables Goods 
Salespeople: A Generic Competency Model. São Paulo, 2004. 288p. 
Doctoral Thesis. Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas. 
 
 
This thesis studies the core competencies required by perishables goods 
salespeople faced with environmental changes and new relationships 
strategies among food industries and their marketing channels. Those 
changes emphasize the strategic position of salespeople converting them in 
the principal link among the organizations, conjoined the buyers. The basic 
purpose for using a competency model was made because there is a close 
relationship involving organizational competences and their workers’ 
competencies, which are the foremost differences to face the 
competitiveness pressure and market demands to delivery high quality 
products and less costs. Revisions of Administration theories in marketing 
and personal sales and revisions of Psychological theories with reference to 
competency were made. A competency dictionary with 16 key competencies 
was made accordance to the actual relationship context between buyer and 
seller. The research was accomplished among ECR Brazil participants and 
employees of supermarkets and food industries (n = 192), for whom the 
results will be useful in the salespeople professional improvement. 
Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis were used to 
generate a theoretically model with three dimensions – competitiveness 
support, effective relationship and operational integration – containing 12 
core competencies.  Convergent, discriminant and nomological validities of 
theoretically model constructs were tested. The goodness-of-fit measures 
(absolute fit, incremental fit and parsimonious fit) and the expected cross-
validation index (ECVI) were performed and the model shown consistency 
with the data and good approximation to population (X² = 68,15, DF = 51, p = 
0,054, RMSEA = 0,042). The measurement model results evaluation shown 
partial constructs validity and low reliability with the theoretically model 
indicators. The conclusion describes the results and theoretical implications, 
limitations, contributions and suggestions for futures studies. 
  
 



 

CAPÍTULO UM 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

Nos últimos anos, a satisfação do consumidor tem sido um dos temas mais 

abordados na literatura como fator crítico para o sucesso de uma empresa. 

Muitos desses estudos são realizados em lojas varejistas, onde é essencial 

uma análise correta do comportamento do consumidor, pois o varejo é o elo 

final entre o produtor e o consumidor, e é o varejista que estimula ou obstrui 

a venda dos produtos (Engel et al., 1978, p. 11). Porém, para se obter 

sucesso em qualquer negócio sujeito à intensa competição, sua gerência 

deve ter noção de comprometer-se com a criação de valor a fim de 

satisfazer as necessidades e expectativas acima do preço e diferentes tipos 

de custos incorridos pelo consumidor (Etzel et al., 1997, p. 280).  

 

Pesquisa realizada no setor supermercadista brasileiro identificou que os 

consumidores, após o Plano Real, tornaram-se mais exigentes sendo os 

preços dos produtos o principal atributo na escolha da loja para realização 

das compras de uma cesta de bens de consumo. Os supermercados 

passaram, então, a disputar a preferência dos consumidores com 

moderação nas estratégias de preços (lucratividade por categorias de 

produtos) e adicionaram outras estratégias não monetárias como maior 

variedade e qualidade dos produtos, atendimento atencioso e rapidez nos 

caixas, limpeza e asseio das lojas, mais ofertas e entregas em domicílio, que 

conseguiram relativa importância diante dos preços. Apesar desse esforço 

estratégico, os preços continuavam sendo o atributo mais importante, mas, 

quando as outras variáveis desagradavam, os consumidores não hesitavam 

em escolher outra loja (Lepsch et al., 1997). Desse modo, os consumidores 

estão procurando aliar ao preço um melhor atendimento, conveniência, 
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maior qualidade e variedade de produtos, ou seja, um valor que combina 

tangíveis e intangíveis (Albrecht, 1992). 

 

Simultaneamente, a questão alimentar tem se apresentado como um dos 

assuntos mais importantes para a sociedade. A demanda pela segurança 

alimentar tem evoluído do conceito de disponibilidade do alimento (no 

mercado) para o de acesso ao alimento, cuidando que este seja saudável e 

completo do ponto de vista nutricional, inclusive com as vitaminas e 

proteínas necessárias, mais do que meramente considerar o aspecto 

calórico necessário às pessoas. Assim, para existir segurança alimentar, é 

necessário que haja disponibilidade, durante todo o tempo, em níveis 

nacional e comunitário, dos alimentos necessários às pessoas e que estas 

tenham acesso físico e econômico a uma quantidade suficiente com 

qualidade e variedade (Nugent, 2000).  

 

Para que as pessoas tenham uma dieta alimentar saudável há necessidade 

de uma combinação apropriada de micro e macro nutrientes, considerados o 

sexo, a idade e suas condições de saúde. Dois fatores são os principais 

responsáveis para impedirem a falta de acesso a uma dieta saudável: falta 

de produtos frescos e renda familiar insuficiente para compra de alimentos. 

Produtos frescos e perecíveis, como frutas, legumes e verduras (FLV), que 

contém micro-nutrientes essenciais para a saúde, especialmente às 

crianças, são de difícil acesso às pessoas com renda insuficiente à compra 

de alimentos (Nugent, 2000).  Assim sendo, se os fluxos desses produtos na 

cadeia produtiva alimentar forem inadequados e ineficientes, eles se tornam 

mais custosos, escassos e de difícil acesso para uma grande parte da 

população. 

 

Apesar da falta de um programa nacional sobre segurança alimentar para 

todos os setores da alimentação (Embrapa, 2002), o governo tem estimulado 

o processo educacional dos consumidores quanto à segurança e qualidade 

dos alimentos necessárias à saúde da população. Através de apoio ao Idec-

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e ao Inmetro-Instituto Nacional 
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de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial foi elaborada e divulgada 

uma coleção de livros educacionais para o desenvolvimento de consumo 

responsável. O objetivo é contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes do seu papel como consumidores participativos, autônomos e 

críticos, a partir das salas de aulas dos alunos das quintas às oitavas séries 

do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. Os pressupostos 

para tal iniciativa são que os países mais competitivos são aqueles que 

possuem consumidores mais exigentes e os consumidores brasileiros 

podem ser uma parte efetiva do processo de melhoria das empresas 

(Inmetro, 2002). 

 

O Bompreço Supermercados do Nordeste S/A dá um bom exemplo de 

iniciativa nessa área que procura garantir a confiança e satisfação dos 

clientes com relação à segurança dos alimentos comercializados em suas 

lojas, por meio do conhecimento das origens dos insumos, operações, 

métodos e locais onde são produzidos. Ele implementou um programa 

denominado Projeto de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores de 

Perecíveis, que abrange, inicialmente, os produtores, distribuidores ou 

representantes que fornecem alimentos assim categorizados. Essa iniciativa 

trata de certificar-se e desenvolver nos fornecedores dois sistemas de 

qualidade que são aplicados em todas as etapas da produção (do campo à 

mesa) que garantam o fornecimento de alimentos seguros à população. 

Esses sistemas, reconhecidos internacionalmente como os mais aceitos e 

eficientes, inclusive exigidos pela legislação, são: as BPF- Boas Práticas de 

Fabricação, voltadas à garantia de um ambiente saudável e seguro à 

produção de alimentos, e a APPCC- Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle que trata de um minucioso estudo da linha de produção de cada 

produto para monitoramento e controle dos pontos críticos que poderiam 

ocasionar qualquer espécie de contaminação física, química ou 

microbiológica, que possa causar doenças ou danos aos consumidores 

(Bompreço, 2002). Para Figueiredo e Costa (2001), a APPCC e as BPF são 

complementares nos esforços para controlar os pontos que oferecem 
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perigos de contaminação dos produtos e, por isso, apresentam melhores 

resultados ao processo de segurança alimentar. 

 

Como o segmento de auto-serviço alimentar vende tudo o que compra de 

seus fornecedores, deve-se considerar que nesse processo está um dos 

fatores críticos de seu sucesso – o setor de compras obriga o comprador da 

empresa a adquirir o que seus clientes demandam, com condições 

competitivas (Tanabe & Ventura, 2000) e quantidades adequadas à 

capacidade de armazenagem das lojas – que passa a representar uma fonte 

de vantagem competitiva da empresa (McGinnis & Vallopra, 1999). Mas o 

que está subjacente a todos os processos de compra é a informação. A 

automação das lojas permite que os varejistas saibam em “tempo real” o que 

deve ser comprado e reposto em suas prateleiras. Os consumidores sabem 

onde estão os bens no momento em que entram nas lojas, suas cores, 

tamanhos, qualidade e preços, sem perda de tempo e sem necessidade de 

pedir ou esperar por atendimento (Drucker, 1995). 

 

As mudanças no comportamento dos consumidores têm ainda obrigado as 

empresas a promoverem ajustes em seus processos essenciais através da 

formação de parcerias e alianças com outras empresas para 

desenvolvimento de novas estratégias competitivas. Como filosofia e 

ferramentas, as empresas procuram adotar novas formas de relacionamento 

que objetivam construir parcerias duradouras e satisfatórias com elementos 

chave como clientes, fornecedores, fabricantes, atacado e varejo, 

empregados e outros a fim de conseguirem um conjunto comum de objetivos 

específicos no longo prazo. Como resultado dessa estratégia espera-se a 

construção de uma rede de empresas em que se reduzam custos, 

obtenham-se novas tecnologias, haja melhorias no atendimento a clientes e 

penetração em novos mercados, e, de modo geral, aumente-se a 

flexibilidade dos participantes para entrega de maior valor total ou redução 

de custo total aos consumidores (Buono, 1997; ECR, 2000). Assim, passa a 

haver concorrência entre redes de empresas e não entre empresas que 
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ficam limitadas, saindo ganhadora a empresa com a rede de marketing mais 

eficaz (Kotler, 2000). 

 

Ao estudarem as mudanças que estavam ocorrendo nas estruturas de 

marketing em um grande número de empresas americanas e alemãs, 

Homburg et al. (2000) constataram que o amplo desenvolvimento subjacente 

às mudanças era voltado para estruturas organizacionais com foco nos 

consumidores. Observaram que uma das mudanças mais significativas era a 

ênfase no aumento de gerenciamento de contas chave e o estabelecimento 

de gerentes por segmentos de clientes nas estruturas de vendas. O 

gerenciamento de contas chave ou especiais foi definido como “a 

designação de pessoal especial e/ou performance de atividades especiais 

direcionadas aos clientes mais importantes de uma organização” (Homburg 

et al., 2000, p. 463). Existiam duas tendências relacionadas ao pessoal – 

uma, voltada à alocação das pessoas mais experientes às contas chave; 

outra, voltada à designação de equipes de trabalho interfuncionais para 

melhor atendimento às contas chave. Ainda, dois fatores eram 

direcionadores para esse tipo de estrutura: primeiro, as empresas viam o 

gerenciamento de conta como uma estratégia para estreitar relações com 

seus clientes; segundo, os clientes estavam centralizando suas decisões de 

compras. 

 

Com as mudanças no comportamento dos consumidores e as 

transformações que se vêm sucedendo no setor supermercadista, principal 

canal de marketing da cadeia de alimentos, o que pode resumir as diversas 

estratégias adotadas pelas empresas é a busca incessante de vantagens 

competitivas sustentáveis para melhorar a oferta de seus produtos do ponto 

de vista dos consumidores, utilizando-se intensivamente a tecnologia da 

informação e negociações de compras mais eficazes (ver Biasca, 1995; 

Chapman et al., 1997; Corstjens & Corstjens, 1999; Drucker, 1995; Feather, 

1997; Lima Filho, 1999; Popcorn, 1993; Tucker, 1999; Thompson, 1996; 

Thompson et al., 1998). Como elo de ligação entre fornecedores e 

compradores, o gerenciamento de contas chave parece demonstrar a melhor 
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adaptação em estruturas de vendas que tenham o consumidor como foco. 

De acordo com Homburg et al. (2000), o gerenciamento de relações no 

longo prazo com os clientes mais importantes demanda novas competências 

além de técnicas de vendas e negociação. Sugerem que, quando 

trabalhando com uma quantidade bem limitada de contas, o profissional 

necessita de um melhor entendimento da cadeia produtiva de valor dos seus 

produtos para melhor alocação dos recursos às necessidades operacionais 

de seus clientes e outras competências. A principal questão deste estudo, 

então, passa a ser: quais são as novas competências essenciais 

requeridas dos profissionais em vendas de bens perecíveis 

(vendedores e gerentes de contas chave) para aumento de satisfação 

dos consumidores? 

 

 

1.3 - A escolha do tema e o problema 

 

Em 2001, a indústria da alimentação representava uma parcela expressiva 

da atividade industrial brasileira, onde 38,8 mil estabelecimentos formais 

eram responsáveis por aproximadamente 800 mil postos de trabalho, 

alcançando a participação de 8,2% do PIB, o que representou um 

faturamento superior a R$ 96,8 bilhões, inferior apenas à indústria 

petroquímica. A produção da indústria de alimentos estava, basicamente, 

voltada para o abastecimento do mercado interno com cerca de 82,6% do 

valor, sendo que o residual correspondia perto de U$ 10,1 bilhões em 

exportação, o equivalente a 17,4% do seu volume. Verificou-se que a 

estrutura da distribuição no comércio varejista apresentava uma profunda 

concentração. Quando em 1970 o setor tradicional era responsável por mais 

de 70,0% das vendas, em 2001, não era superior a 20,0%. O setor 

supermercadista, com apenas 15,0% do total de estabelecimentos 

comerciais, respondia por mais de 80,0% do volume total das vendas (ABIA, 

2001). 
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De tal modo, o poder na economia brasileira tem se afastado dos fabricantes 

para as empresas que distribuem seus bens ou serviços. Especificamente, o 

segmento de auto-serviço alimentar faturou em 2001 cerca R$ 72,5 bilhões 

com uma participação de 6,2% no PIB nacional, empregando acima de 

710,7 mil pessoas diretamente em cerca de 69.396 lojas. No setor 

supermercadista, que faturou R$ 66,3 bilhões, a competitividade tem gerado 

uma concentração no mesmo nível internacional, pois os 10 maiores 

supermercados faturaram R$ 33,0 bilhões, ou seja, 49,7% do setor.  Uma 

das forças da dinâmica do setor tem sido o uso intensivo da tecnologia para 

melhor atendimento aos clientes, sendo que, 99,5% das empresas 

consideradas no ranking das 500 maiores buscam maior eficiência por meio 

da automação de suas lojas (Souza, 2002a).  

 

A partir de 2000, a Associação Brasileira de Supermercados ABRAS tem 

pesquisado a participação das seções no faturamento dos supermercados 

com representatividade acima de 55,0% do setor. Naquele ano, a mercearia, 

somando a seca e a líquida, representava 35,9% das vendas e os perecíveis 

já se apresentavam em segundo lugar com 33,5%, bem próximos da 

liderança. Com a crise energética ocorrida em 2001, esperava-se uma 

grande queda no faturamento dos perecíveis, especificamente de 

congelados e refrigerados, mas tão logo a resposta da população à crise 

correspondeu às expectativas do governo, esses produtos foram reinseridos 

nas listas de compras dos consumidores. Observa-se no Quadro n. 1.1, que 

a mercearia líquida perdeu posição para seção de frios e laticínios e os 

perecíveis assumiram a liderança nas vendas com 35,2%. Os produtos de 

mercearia ficaram com 33,0%, mas a liderança continuou com a mercearia 

seca com 21,1%. 

 

Em 2000, a participação média dos perecíveis nos supermercados 

americanos foi de 48,1%, o que pode significar que estes podem continuar 

crescendo no faturamento brasileiro. É claro que são mercados com cultura 

e costumes diferentes, porém os supermercados americanos têm servido 

como espelho para o setor brasileiro (Abras, 2001). 
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Quadro 1.1 - Participação das seções no faturamento supermercados 
 2000 2001 Variações 

Seções  % % % 
(M) Mercearia seca 21,0 21,1 + 0,5 
(M) Mercearia líquida 14,9 11,9 - 20,2 
(P)  Frios / Laticínios 13,6 13,2 - 0,3 
(O) Higiene / Perfumaria 7,6 7,6 = 
(P)  Açougue 6,9 7,4 + 7,2 
(O)  Bazar 6,9 7,0 + 1,4 
(E)  Eletro 6,9 7,0 + 1,4 
(O)  Limpeza 6,7 6,8 +1,4 
(P)  Hortifrúti 6,3 6,8 + 7,9 
(P)  Congelados 3,3 4,0 + 21,2 
(P)  Padaria 2,6 2,9 + 11,5 
(O)  Têxtil 2,5 2,9 + 16,0 
(P)  Peixaria 0,8 0,6 - 25,0 
(O) Outros  0,6  

(M) Mercearia     (P) Perecíveis     (E) Eletrônicos     (O) Outros 
Fonte: Ferraz (2001a); Souza (2002a)  (adaptado) 

 

Em termos de lucratividade, por exemplo, os perecíveis refrigerados são 

responsáveis por uma margem praticada de lucro que pode chegar a 45,0%, 

bem como podem ser considerados como medidores de qualidade de uma 

loja do setor. Os supermercados estão realizando grandes investimentos em 

ilhas de frios para exposição de um mix variado de embutidos, carnes, 

laticínios e congelados, para atender às novas demandas dos consumidores, 

que procuram produtos de maior valor agregado. Lingüiça, iogurte e 

margarina são os campeões de vendas desse segmento, com grande 

penetração no mercado e que, juntos, significam 40,0% do faturamento dos 

perecíveis refrigerados (Libório, 2001). 

 

Se as margens de lucratividade com perecíveis são significativas, as perdas 

também o são. Pesquisa sobre o varejo (autopeças, farmácias, materiais de 

construção, supermercados, vestuário, atacadistas e outros) realizada pelo 

Programa de Administração de Varejo (PROVAR) da Fundação Instituto de 

Administração (FIA), concluída em janeiro de 2002, identificou que os 

supermercados tiveram o percentual médio de 1,60% em perdas, a preço de 

venda dos produtos em relação ao faturamento bruto. Os supermercados 

pesquisados informaram que os perecíveis representavam 29,27% do 
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faturamento total e as perdas com perecíveis foram de 3,10%, o que 

significava 0,91% do faturamento total das lojas versus 0,60% dos não 

perecíveis. Como principais causas das perdas foram apontados: furtos 

praticados pelos clientes, erros operacionais, furtos praticados por 

empregados e prestadores de serviço, e erros administrativos. O setor 

supermercadista informou que as perdas com erros operacionais 

alcançaram 0,76% do faturamento total. Como erros operacionais 

enquadram-se as perdas por vencimento de prazo de validade dos produtos; 

manejo, acondicionamento e exposição inapropriados; deterioração por falta 

de conservação e transporte sem cuidados (Provar/Fia, 2002). Os erros 

operacionais não foram específicos quanto aos produtos serem perecíveis 

ou não. Mas, pode-se deduzir, pelos volumes e características, que os 

perecíveis foram a maioria das perdas, transformando-se em grande 

oportunidade para redução dos custos dos supermercadistas, que podem 

ser repassados para uma formação de preço mais competitivo.  

 

Pesquisa qualitativa realizada com os associados da ABRAS assinalou que 

os empresários supermercadistas passaram a entender que a boa gestão do 

negócio é a verdadeira fonte de lucratividade. Alguns resultados dessa 

pesquisa são expressivos e precisam ser considerados para os 

direcionamentos estratégicos dos seus fornecedores. Como, por exemplo: 

 

?? O aumento dos custos operacionais e da mão-de-obra, e das perdas 

e furtos no setor representavam 65,0% de suas preocupações. 

 

?? Os investimentos prioritários estavam direcionados para: redução dos 

custos, gerenciamento da qualidade, manutenção de uma agressiva e 

competitiva política de preços, criação de programas de fidelização de 

consumidores e, diversificação e ampliação do mix dos produtos. 

 

?? Aquisição de sistemas para automação das lojas e equipamentos 

para a cadeia do frio. 
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A maioria acreditava na continuidade dos ajustes e tendências dos últimos 

anos como crescimento das marcas próprias, crescimento do comércio 

eletrônico e que a concorrência iria se acirrar mais ainda (Souza, 2002b). 

 

Comparativamente ao setor supermercadista, as indústrias de alimentos têm 

enfrentado um acirramento da concorrência ocasionando uma crescente 

diminuição da lucratividade, obrigando-as a se reestruturarem para 

adaptação a um ambiente mais competitivo. Assim, novas estratégias de 

crescimento têm aparecido, muitas das quais baseadas na diversificação de 

suas operações industriais. A diversificação pode ocorrer a partir do 

crescimento interno ou externo da indústria. A opção pelo crescimento 

interno das indústrias de alimentos tem ocorrido pela diferenciação dos seus 

produtos para os mesmos consumidores bem como através de uma 

migração para outros mercados (inclusive com a construção de novas 

unidades operacionais) na tentativa de aproveitar melhores taxas de 

crescimento da demanda (Faveret et al., 1999). Com isso, são ofertados 

novos produtos de maior agregado, especialmente laticínios, pratos prontos 

e comidas congeladas para atender o aumento de consumo de alimentos 

fora dos domicílios. Tudo graças à estabilidade econômica e a incorporação 

de novos consumidores que, com maior poder aquisitivo, mudaram seus 

comportamentos de consumo alimentar (Souza, 2001). 

 

Na ação de crescimento externo, as indústrias de alimentos têm buscado 

alguma forma de diversificação pela aquisição de uma unidade operacional 

ou mesmo fusão com outra indústria voltada ao mesmo mercado alvo. De 

1992 a 2001, as indústrias de alimentos, bebidas e fumo lideraram o ranking 

brasileiro das fusões e aquisições de empresas. No setor foram efetuadas 

269 operações (KPMG, 2002), associadas à conjugação de vários fatores, 

com destaque para: busca de mercados mais dinâmicos pelas empresas 

estrangeiras do setor em função das baixas taxas de crescimento nos 

mercados desenvolvidos; aumento de poder dos grandes canais de 

distribuição, que têm reduzido as margens das indústrias; aumentos dos 

custos de marketing em propaganda e distribuição; focalização nos negócios 
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essenciais da indústria; e, entrada em novos mercados locais ou regionais 

(Faveret et al., 1999). Como exemplos, temos a aquisição da Cica pela 

Unilever em 1993, e a fantástica expansão da Parmalat com diversas 

aquisições que, em apenas nove anos, conseguiu multiplicar seu tamanho 

por 53; quando em 1989 seu faturamento não ultrapassava US$ 38 milhões, 

alcançou cerca de US$ 2 bilhões em 1998. Além disso, grandes empresas 

como Cargill, Arisco e Sadia realizaram compras de pequenas e médias 

empresas durante a última década. As empresas estrangeiras aumentaram 

a presença no setor de alimentos brasileiro, via aquisições, pois 57,0% das 

operações foram com a presença do capital estrangeiro (KPMG, 2002).  

 

Em resumo, a cadeia produtiva de alimentos vem passando por um intenso 

movimento de globalização, presença de novas empresas, aquisições, 

fusões, alianças comerciais, que estão mudando o cenário, traduzindo-se 

em maior competitividade, aumento na oferta de marcas e novos produtos.  

O setor supermercadista, principal canal de distribuição de alimentos, está 

buscando cada vez mais sua expansão e consolidação, que pressiona os 

preços e passa a exigir um aumento de eficiência em toda a cadeia 

produtiva. As empresas da cadeia sentem, agora, a necessidade de se 

especializarem e conhecerem as áreas nas quais suas competências 

essenciais (Prahalad & Hamel, 1990) são efetivamente valorizadas e pagas 

pelos seus clientes. Como há um grande deslocamento do eixo de gravidade 

do mercado, ou seja, da indústria para os canais de distribuição dos 

produtos – atacadistas e supermercadistas – as indústrias de alimentos 

perecíveis têm no papel do vendedor ou gerente de contas um fator crítico 

para o sucesso. As competências desses profissionais tornam-se chave para 

se conseguir diferenças competitivas nos pontos de venda pela formação de 

parcerias sólidas com os canais; enfrentar as mudanças ambientais, em 

particular, as causadas pela legislação sanitária; e, valorizar o patrimônio 

intelectual da empresa (Joia, 2001). Por isso, é importante saber quais são 

as novas competências requeridas dos profissionais em vendas de bens 

perecíveis (vendedores e gerentes de contas chave) para aumento de 

satisfação dos consumidores. 
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1.4 - Limites e ambiente do estudo – indústria de alimentos perecíveis 
 

Haguenauer et al. (2001, p. 6) conceituam uma cadeia produtiva como “o 

conjunto de atividades, nas diversas etapas de processamento ou 

montagem, que transforma matérias primas básicas em produtos finais”. Em 

economias industriais é quase impossível demarcar todas as cadeias 

produtivas na acepção correta, dada à interdependência geral das 

atividades, além da probabilidade de permuta dos insumos na cadeia. 

Porém, isto é básico para a avaliação de complexos industriais que são 

conjuntos de cadeias produtivas que têm procedências nas mesmas 

atividades ou se conduzem para as mesmas indústrias ou mercados. 

 

Esses conceitos posicionam a cadeia produtiva de alimentos dentro de um 

dos cinco macro-complexos industriais da economia que é a agroindústria 

(os demais são: construção, metalmecânica, química e têxtil), além dos 

serviços. Entre 1990 e 1996, o complexo agroindústria cresceu de 13,0% 

para 14,0% e foi o único em que a maioria das atividades industriais 

aumentou sua participação. A demanda por alimentos é relativamente 

inelástica à queda da renda familiar, embora, na econômica brasileira, ainda 

seja razoavelmente elástica diante dessa expansão. Nessa direção, suas 

cadeias produtivas não perderam participação no PIB durante a recessão 

econômica, expandindo-se com a retomada do crescimento econômico. Por 

ser bastante competitivo, o setor agroindustrial não foi afetado pela abertura 

comercial (Haguenauer et al., 2001). A ABIA tem apresentado os dados 

econômicos da indústria da alimentação distinguindo os micro-complexos ou 

cadeias conforme o Quadro 1.2.  
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                        Quadro 1. 2 -  A indústria de alimentos e seus 
                                                principais micro-complexos 
 Setores ou 

Micro-complexos 
Ano 2001 

Faturamento R$ (bilhões) 
 

     
   Laticínios 
   Café, chá e cereais 
   Derivados de carne 
   Óleos e gordura 
   Derivados do trigo 
   Açucares 
   Derivados FLV 
   Diversos 
   Chocolate, balas 
   Conservas pescado  
 

Total 

 

17,2 
15,2 
14,4 
12,5 
10,4 
9,3 
6,7 
6,4 
3,5 
1,0 

 

96,8 
 

 

                     Fonte: ABIA (2002)  

 

No período de 1994 a 2001, os principais produtos alimentares cresceram 

com uma variação acumulada que supera os crescimentos do PIB (18,3%) e 

da renda por pessoa (7,5%), conforme Quadro 1.3. 

 

                          Quadro 1.3 - Taxas de crescimento dos principais  
                                                alimentos de 1994 a 2001 (acumulado) 

 Alimentos Percentuais (%)  
  

Frango 
Carne suína 
Carne bovina 
Iogurte 
Queijo 
Biscoito 
 

 

75,3 
50,1 
26,1 
72,7 
3,9 
31,3 

 

                     Fonte: ABIA (2002)  

 

Os dados apresentados sobre a cadeia de alimentos são expressivos, 

principalmente os relacionados aos bens perecíveis, e esse incremento de 

consumo tem a ver com a estrutura dos gastos familiares. Esses gastos são 

afetados pelas alterações na renda e em sua distribuição, pelos preços 

relativos dos bens, bem como por mudanças estruturais da sociedade 

associadas à urbanização, ao estilo e à qualidade de vida. Para estimar a 

elasticidade-renda de 39 produtos alimentares, com base na cesta de 
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alimentos proposta pela Comissão Econômica para o Desenvolvimento da 

América Latina e Caribe (Cepal), Menezes et al. (2002) apresentam um 

profundo estudo utilizando-se do modelo Almost Ideal Demand System 

(AID), calculado sobre os microdados de suas demandas em onze principais 

regiões metropolitanas do país. Dos 39 produtos alimentares pesquisados, 

cerca de 25 eram perecíveis. Os gastos com consumo atingiram, em 1996, 

R$ 149,9 bilhões, dos quais R$ 16,1 bilhões foram com os alimentos dessa 

cesta, ou seja, 10,8% do orçamento familiar. Em decorrência dos resultados 

achados pode-se aprofundar o conhecimento sobre as diferenças dos níveis 

de consumo entre as diferentes classes de renda, assim como entre regiões 

dispares como Sudeste e Sul e o Nordeste brasileiro. Os seguintes 

resultados devem ser ressaltados: 

 

?? O dispêndio total alimentar (considerando-se alimentação e bebidas 

fora do domicílio), na média das classes e no total das áreas, 

representava quase 50,0%. 

 

?? As despesas totais com alimentos da cesta variavam de 30,9% a 

65,8% do total da despesa com alimentos, respectivamente, para 

famílias com renda mensal superior a 30 salários mínimos e para 

aquelas com renda de até dois salários mínimos. 

 

?? A maioria dos produtos demonstrou ser bens normais (a quantidade 

demandada aumenta quando se aumenta a renda), com exceção 

apenas para o presunto, a farinha de mandioca e o leite em pó. O 

presunto caracteriza-se como bem de luxo (ao se aumentar a renda a 

quantidade demandada aumenta em maior proporção) com preço 

relativamente caro, enquanto os outros dois como bens inferiores (a 

quantidade demandada diminui quanto a renda aumenta e, também, 

não há alternativas de melhor qualidade). A farinha de mandioca 

aparecia com um produto consumido na camada de renda mais baixa, 

e, o leite em pó por ser de fácil conservação, tornava possível seu 

consumo pelas famílias de baixa renda. 
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?? Os produtos com elasticidade positiva mais baixa foram: açúcar, 

arroz, feijão, sal e massa de tomate. Por serem produtos baratos e de 

consumo generalizado, as alterações na renda não causavam 

alterações nas quantidades consumidas.  

 

?? Os produtos com elasticidade positiva mais elevada foram: queijo, 

maionese, iogurte, limão, mandioca, carne de primeira, banana, 

laranja e carne de suíno. Confirmou-se que crescia o consumo de 

carnes, frutas e derivados de leite após ter-se atingido um 

determinado nível de renda.  

 

?? A elasticidade da carne de primeira era bastante superior à da carne 

de segunda, e os valores relacionados às carnes suínas e às carnes 

de aves estavam em níveis intermediários. 

 

?? As elasticidades-renda eram maiores na primeira faixa de renda e nas 

regiões Norte, Nordeste e Goiânia, ou seja, nas famílias de menor 

poder aquisitivo e nas regiões metropolitanas mais pobres do país. 

 

?? Evidenciou-se insuficiência no consumo domiciliar com concentração 

nas famílias de baixa renda, nas quais os gastos com alimentação 

correspondiam à maior parte do orçamento familiar. 

 

Os resultados dessa pesquisa demonstram que um aumento de renda nas 

camadas inferiores da população eleva em muito o consumo dos gêneros 

alimentícios básicos, principalmente os perecíveis. 

 

Em resumo, os dados da cadeia de alimentos evidenciam uma expansão e 

contínuo crescimento da oferta e consumo de produtos, particularmente, os 

perecíveis. Esse crescimento, por outro lado, tem sido feito com base na 

crescente competitividade entre as indústrias de alimentos, que estão em 

busca de melhor atendimento às necessidades e valores dos consumidores 

finais e melhoria de produtividade, o que é fundamental para a sobrevivência 
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e crescimento das empresas. Em função de suas peculiaridades e 

tendências claras quanto à expansão do consumo, este estudo estará 

delimitado aos setores de indústrias de bens perecíveis, incluindo-se os 

produtores/distribuidores de frutas, legumes e verduras. 

 

1.4.1 -  Bens perecíveis 

 

De acordo com Churchill e Peter (2000), os bens e serviços vendidos aos 

consumidores são denominados produtos de consumo e podem ser assim 

classificados: 

 

?? Produtos de conveniência - são produtos que requerem o mínimo de 

esforço para serem comprados, com certa freqüência e tempo. Seus 

preços não são caros e temos como exemplos: alimentos, vestuário e 

pequenos serviços pessoais. 

 

?? Produtos de compra comparada - são aqueles que requerem certo 

esforço do consumidor para comparar diferentes alternativas que 

satisfaçam suas necessidades. Tendem a custar mais do que os de 

conveniência e, geralmente, são mais importantes para o consumidor. 

 

?? Produtos de especialidade - são aqueles com características únicas 

com preço caro e adquiridos com pouca freqüência. Há grande 

esforço para se obter este tipo de produto. 

 

?? Produtos não procurados - são aqueles que os consumidores não 

procuram e sobre os quais talvez não tenham nenhum conhecimento. 

 

Além dessa classificação, os produtos de consumo podem ser duráveis ou 

não-duráveis. Consideram-se produtos duráveis os que podem ser usados 

por pelo menos três anos. Já os produtos usados por um breve período de 

tempo são os bens não-duráveis. 
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Como se observa, a literatura de marketing não oferece um conceito 

específico para o que seja um “bem perecível”. Conforme a prática de 

mercado e legislação pertinente (CNNPA, 1978) podemos considerar como 

“bem perecível”, na classe de alimentos, um produto de conveniência, não 

durável, com as seguintes características adicionais: 

 

•  tem ciclo de vida curto para consumo após colheita ou produção; 
 

• necessita de acondicionamento ou climatização especial para  

   conservação e transporte, a fim de  se evitar sua deterioração; ou,  

   preservação de sua integridade durante o tempo de transporte; 

 
• perde valor nutritivo e, até, monetário depois de determinado  

   tempo; 

 
• como alimento está sujeito às normas higiênico-sanitárias e  

   fiscalização das autoridades. 

 

Assim, são considerados alimentos perecíveis: os processados, os in natura 

e os semipreparados para o consumo que, pela sua natureza ou 

composição, necessitam de condições especiais de temperatura para a sua 

conservação. Os produtos de padaria, confeitaria, salgados, recheios, as 

carnes preparadas, os embutidos de carne e os pratos congelados, frios ou 

quentes, prontos para o consumo necessitam de ambiente especial para 

conservação e também são considerados perecíveis.  

 

A seguir serão feitas algumas considerações sobre os principais alimentos 

perecíveis comercializados pelo setor supermercadista – laticínios; queijos; 

carnes (bovina, suína, frangos e embutidos); frutas, legumes e verduras 

(FLV); e outros (peixaria, confeitara, food service, flores e plantas 

ornamentais), bem como algumas das implicações mercadológicas das 

seções destes produtos em uma loja. 
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Laticínios – conforme o Quadro 1.2 o setor de laticínios foi responsável pelo 

faturamento de R$ 17,2 bilhões na cadeia de alimentos de um total de R$ 

96,8 bilhões, ou seja, 17,7% do setor. Em 2001, foram produzidos 19,7 

bilhões de litros de leite e caso se queira atingir a necessidade mínima de 

consumo por pessoa segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

é de 150 litros/ano, o setor terá de aumentar sua produção em pelo menos 

25,0%, ou seja, atingir a quantia de 25 bilhões de litros/ano (Favaro, 2003).  

 

O mercado de laticínios tem apresentado uma tendência contínua de 

crescimento em valores monetários desde o Plano Real, sendo que o 

volume de vendas em algumas categorias de laticínios (auditadas pela 

ACNielsen) mais do que triplicaram de 1994 a 2001, cabendo o maior 

destaque à categoria “sobremesa pronta”. Outra contribuição expressiva 

para esse crescimento é o segmento do leite tipo longa vida (UHT) que 

passou de 29% em 1997 para 37% no primeiro semestre de 2002, graças a 

uma melhor eficiência e expansão dos canais de distribuição. Nas categorias 

de refrigerados (iogurte, sobremesa pronta, petit suisse e leite fermentado), 

os constantes lançamentos muito contribuíram para o crescimento acima da 

média dos demais alimentos. A média de consumo brasileiro de iogurte, em 

2001, foi de 2,24 kg, enquanto em muitos países europeus o consumo é 

muito maior como, por exemplo, na Inglaterra com 6,03 kg, na Bélgica com 

9,82 kg, e, em Portugal com 10,56 kg. O crescimento dos laticínios seguiu 

uma tendência mundial pelo atendimento a três necessidades dos 

consumidores: novos produtos e inovação de categoria; conveniência e 

praticidade, e preocupação com saúde e segurança. Portanto, o mercado de 

laticínios busca frescor e conveniência à saúde podendo crescer muito mais 

com grande aquecimento em suas vendas (Pereira, 2002).  

 

Praticidade, segurança e higiene são as características que definem o 

sucesso da seção de laticínios em uma loja, além de ser muito lucrativa e 

ótimo chamariz para venda de outros produtos como os embutidos 

refrigerados. Além disso, a boa exposição e um mix de produtos apropriado, 

manipulados por funcionários treinados contribuem para melhorar a 
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satisfação dos clientes. Porém, trata-se de uma seção muito vulnerável a 

contaminações, provocadas pela quebra da cadeia do frio ou durante o 

manejo dos produtos (Ferraz, 2000).  

 

Queijos – em 1996, de acordo com Felsky (1998), aproximadamente 915 

fabricantes brasileiros produziram 420.000 toneladas de queijo e foram 

importadas 31.000 toneladas. A fabricação de queijos utiliza como matérias 

primas: leite, coalho, fermentos, sal e corante natural (urucum). Os queijos 

somam mais de 800 variedades com características, preços e graus de 

substituição diferenciada e podem ser classificados como: frescos, 

maturados e processados. 

?? Queijos frescos - são os que exigem refrigeração a temperaturas 

baixas e apresentam textura macia. São classificados como brancos 

(minas frescal, cottage e ricota), filados ou cortados (mussarela) e 

cremosos (requeijão, cream cheese, quark e petit suisse).  

?? Queijos maturados – são os que possuem um sabor mais forte com 

consistências variáveis e suportam temperatura ambiente. Podem 

apresentar textura dura (parmesão, pecorino e reino), semidura 

(emmental, prato, provolone, gouda, bola e minas padrão) ou mole 

(gorgonzola, camembert e brie).  

?? Queijos processados – são os que têm sabor suave ou forte e 

dependendo da origem do leite utilizado como matéria-prima a 

consistência pode mudar em função do processo e dos ingredientes. 

Entre os queijos processados temos os pasteurizados (queijos em 

porções, em fatias e cremosos), os fundidos e os molhos lácteos.  

Os equipamentos utilizados na produção de determinados tipos de queijos 

podem ser facilmente adaptados para a produção de outros tipos. A grande 

variedade de tipos, a extensa faixa de preços e os volumes comercializados 

indicam a existência de vários mercados e segmentos excedendo seus 

diversos processos de fabricação. Por exemplo, os tipos populares como o 
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minas padrão e o queijo tipo lanche (prato), e os queijos finos, como 

camembert ou brie, cujos preços são muito superiores àqueles. 

Do ponto de vista da oferta, observa-se certa flexibilidade no processo 

produtivo e a respectiva tecnologia de fabricação. Entretanto, queijos 

populares e queijos finos têm comercialização com características 

diferenciadas, e um produtor de queijo minas ou prato certamente tem 

dificuldades para reorientar suas vendas para queijos tipos gorgonzola, port 

salut ou brie, que necessitam de estratégia de marketing e pontos de vendas 

diferenciados dos queijos mais populares.  

 

O mercado de consumo de queijo em supermercados é estável durante todo 

o ano, apesar de contarem com substitutos relativamente próximos como os 

embutidos (presunto, salame, lombo defumado, entre outros), os 

salgadinhos, azeitonas, etc. Há uma forte sazonalidade no inverno e é nesta 

estação que as variedades mais sofisticadas têm elevadas suas vendas que 

chegam a ter um crescimento de 30,0%.  Enquanto queijos tipo mussarela e 

prato são consumidos durante todo o ano, no inverno aumentam as vendas 

dos tipos gongorzola, camembert, parmesão, gouda e o fondue, que chega a 

crescer 50,0% na estação. Estes são queijos finos e comumente associados 

como complemento de vinhos e outras bebidas consumidas no inverno 

(Martinelli, 2000). 

 

Carnes (bovina, de frango, suína e embutidos) - até 1978, a carne bovina 

era a mais consumida no mundo. A partir daquele ano, porém, a carne suína 

assumiu a preferência mundial e até hoje mantém a liderança de consumo. 

Pesquisas mostram que continuará sendo a preferida por muitos anos. A 

carne de frango, cujo consumo tem crescido de forma extraordinária no 

mundo, ultrapassou a carne bovina em 1996, mas se encontra ainda distante 

da carne suína e, provavelmente, não irá alcançá-la antes do ano 2010.  

 

Comparando-se os dados de consumo brasileiro com o consumo mundial de 

carnes, em 1999, nota-se que ocorre exatamente o contrário conforme o 
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Quadro 1.4. Razões históricas podem explicar essa diferença. A implantação 

da suinocultura foi localizada distante de centros consumidores, na região 

Sudoeste, e, na época, os meios de transporte eram precários para 

percorrer longas distâncias em pouco tempo. A saída foi o processamento 

dessa carne e vendê-la como embutidos, trazendo a vantagem de ser um 

produto com maior valor agregado para a indústria. Atualmente, cerca 70% 

da carne suína são consumidos sob a forma de industrializados, enquanto 

no resto do mundo a principal forma de consumo é “in natura” (Roppa, 

2003).  

 

         Quadro 1.4 - Consumo anual de carnes em 1999 

  
Carnes 

Consumo mundial 
(Kg por pessoa) 

Consumo brasileiro 
(Kg por pessoa) 

 

  

         Suíno 
 

14,73 
 

10,7 
 

 Frango 10,62 33,1  
 Bovino 9,78 35,5 

 
 

         Fonte: Mustefaga (2003); Abipecs (2003); Roppa(2003) 

 

Quanto à carne bovina, as ações governamentais têm sido relevantes para 

sua cadeia produtiva e à saúde dos consumidores.  Elas se solidificaram 

com a implementação da Portaria nº 304/96, do Ministro da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), cujo principal objetivo foi introduzir novos 

avanços nos aspectos higiênico-sanitários e tecnológicos, visando preservar 

a saúde do consumidor e levar o setor à modernidade. Embora a questão do 

abate clandestino tenha motivado a edição da portaria, os aspectos 

sanitários e de qualidade, com destaque para embalagem, identificação e 

distribuição de carnes, também foram importantes. Cabe ao frigorífico 

realizar os cortes padronizados, embalar e identificar o produto a ser 

comercializado, acrescentar a data do abate, o sexo do animal e a exigência 

quanto ao frio (até 7 graus centígrados) (MAPA, 1996). Com essa medida há 

um novo produto no mercado, com melhor qualidade e maior valorização. 

Isso beneficia principalmente os produtores que atuam dentro da lei pagando 

tributos, e submetendo-se a todas as exigências da fiscalização sanitária. 



 22 

Além disso, o mercado interno tem colhido grandes benefícios com as 

medidas para se alcançar um bom desempenho com as exportações do 

setor agropecuário. Assim, conseguiu-se outros grandes avanços no campo 

sanitário, pela manutenção de zonas livres de febre aftosa com vacinação e 

implantação do Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem 

Bovina e Bubalina (Sisbov), regulamentado em janeiro de 2002. No caso do 

rebanho bovino e bufalino, o animal é rastreado desde seu nascimento até o 

abate e comercialização da carne, sendo armazenadas todas as ocorrências 

relevantes ao longo de sua vida (Sales, 2002). Em conseqüência, aumenta-

se o nível de detalhamento das informações ao consumidor e maior 

segurança alimentar. 

 

O contínuo crescimento de consumo de carne de frango, nas últimas 

décadas, tem sido pela busca de uma dieta saudável e mais equilibrada 

pelos consumidores, em função de valores culturais vinculados a um novo 

enfoque sobre saúde, corpo e estilos de vida. Adicionalmente, esse 

incremento decorreu de uma forte queda de seu preço relativo, resultado da 

eficiência do seu sistema produtivo. Com a introdução de novas tecnologias, 

as empresas dessa cadeia têm possibilidade de aumentar a produção, 

diminuir custos, melhorar a produtividade, permitindo-lhes atender de forma 

personalizada às preferências locais de mercados consumidores regionais. 

Outro fator de grande importância para o crescimento da avicultura foi a 

adoção de sistemas integrados de produção, nos quais as empresas formam 

parcerias com os produtores, que recebem todos os insumos (pintos de um 

dia, rações, medicamentos e tecnologia) e se encarregam da criação e 

engorda das aves até a idade de abate, recebendo uma remuneração 

negociada (Lima et al., 1995a). 

 

Nos últimos anos, as grandes empresas dessa cadeia têm desdobrado o 

processo produtivo do abate para o processo de corte de partes da ave e 

industrialização do frango demonstrando a importância decrescente da 

produção e venda de produtos homogêneos, como frango inteiro, e a 

correspondente aceleração de produtos diferenciados. A preferência do 
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consumidor tem sido por produtos frescos, partes congeladas e alimentos 

industrializados de conveniência, o que provoca a oferta de produtos para 

tal. Apesar do consumo de carne de frango ter expandido, estima-se que um 

terço da população brasileira esteja fora do mercado de carnes, ou seja, se 

houver crescimento econômico ou melhoria na distribuição de renda, 

teremos uma incorporação significativa de novos consumidores. Nesse caso, 

a participação dos supermercados pode crescer, pois vendem de 35,0% a 

40,0% da produção de frangos, contra os 25,0 a 29,0% registrados nos 

açougues (Lima et al., 1995a). Registre-se que esta participação é inferior 

aos 80,0% da distribuição de alimentos pelos supermercados. 

 

As carnes bovinas e de frango são também comercializadas como produtos 

semiprontos ou prontos congelados, conforme Quadro 1.5     

 

                          Quadro 1.5 – Percentuais de vendas de produtos  
                           congelados de carne em supermercados 

 Tipos de carnes Percentuais (%)  
 

 

Hambúrguer 
Nuggets 
Cortes 
Kibe 
Almôndegas 
Medalhões 
Outros 
 

 

39,9 
28,6 
9,1 
4,6 
4,1 
0,4 
13,3 

 

 

                          Fonte: Nigro (2002) (adaptado) 

 
Na última década, evidenciou-se um avanço tecnológico na produção 

brasileira de carne suína, que se assemelha à revolução tecnológica na 

produção de frangos na década anterior. O ponto comum entre ambos está 

nos ganhos operacionais, menor custo de produção e preço mais barato dos 

animais para abate, melhorando a competitividade da carne suína no 

mercado. Repetem-se os sistemas de integração entre empresas e 

produtores, apesar da existência de criadores que escolhem continuar no 

mercado livre, sem integração. Existem três segmentos de mercado de 

carne suína: 1) o de consumo de produtos industrializados, com 

consumidores de alta renda, que exigem marca e qualidade, sendo o mais 
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lucrativo e o de maior interesse das empresas, absorvendo 54,0% da 

produção; 2) o de massas, que tem no preço o principal indicador de 

demanda, com 23,0% da produção; e, 3) o informal, que favorece a 

participação do abate não inspecionado (clandestino), respondendo por 

23,0% do mercado. Além do alto preço dos industrializados, outros fatores 

que ajudam a explicar o baixo consumo de carne suína são: uma 

incorporação de tecnologia na cadeia produtiva inferior à da avicultura, os 

hábitos alimentares e culturais, incluindo-se os tabus e preocupações 

relacionadas à carne suína (Lima, 1995b). 

 

Os embutidos são derivados de carnes processadas e se apresentam, 

conforme o Quadro 1.6, com a seguinte divisão percentual de suas vendas 

nos supermercados. 

 

                       Quadro 1.6  – A divisão dos embutidos nos  
                                               supermercados 
  

Tipos de embutidos 
 

 

Participações (%)  

 
 

Lingüiças 
Salsichas 
Mortadelas 
Presuntaria 
Salames 
Outros 

 

39,3 
23,1 
17,8 
15,3 
2,5 
2,0 

 

 

                          Fonte: Nigro (2002) (adaptado). 

 

Como descrito, as cadeias agroindustriais dedicadas à produção de carnes 

encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento. Enquanto o setor 

avícola destaca-se pela eficiente coordenação entre as empresas que 

compõem a cadeia produtiva, na cadeia produtiva suína manifesta-se uma 

integração híbrida – grande parte integrada na produção de animais para 

abate e parte dos produtores independentes e optantes pelo mercado livre. 

Por outro lado, a grande maioria dos pecuaristas, na qualidade de agentes 

da cadeia bovina, mantém relações comerciais sem qualquer integração 

com os frigoríficos ou abatedouros das empresas que processam carne 

bovina ou bufalina. Ainda é muito pequena a participação das alianças entre 
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os agentes no volume do setor (Mustefaga, 2003). Como se nota, a 

formação de alianças mercadológicas e programas de melhorias nas 

cadeias são importantes ferramentas de integração, contribuindo para 

desenvolver o sistema da produção com grandes benefícios para os 

consumidores de carnes. 

 

A carne seja bovina, suína, de aves ou de pescado, deve corresponder às 

expectativas do consumidor no que se refere aos atributos de qualidade, 

condições sanitárias, nutritivas e organolépticas, e, ainda, ter preço 

estabelecido pelo justo valor. Ao adquirir qualquer dessas carnes, o 

consumidor bem informado pressupõe que ela: a) tenha origem de animais 

saudáveis, abatidos e processados em condições higiênicas rigorosas; b) 

seja rica em nutrientes necessários à saúde; c) tenha uma aparência própria 

da espécie a que pertence, e d) seja bem aceitável à mesa (Felício, 2003).  

Para avaliar a qualidade de carnes in natura, Glitsch (2000) propôs e testou 

empiricamente um modelo em seis países europeus (Alemanha, Irlanda, 

Itália, Espanha, Suécia e Inglaterra).  Sua pesquisa empírica está baseada 

no pressuposto que o processo de percepção de qualidade da carne pelo 

consumidor consiste em duas fases: um estágio anterior à compra e um 

estágio posterior, que se dá enquanto a carne é consumida. O modelo 

pesquisado está desenhado conforme a Figura 1.1: 
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QUALIDADES
EXTRÍNSECAS

Variáveis
•Marca

• Local  de 
compra
• Preço

• Origem

CARACTERÍSTICAS
SENSORIAIS

•Sabor
• Maciez

• Cor
• Cheiro

• Magreza
• Suculência

• Livre de nervuras
• Textura

Qualidade esperada
“qualidade na

loja” Qual idade percebida
“qualidade ao comer”

QUALIDADES
INTRÍNSECAS

Variáveis
• Cor

• Gordura
intramuscular
(exceto aves)

• Magreza

Fonte: Glitsch (2000, p. 185) (adaptado).

Figura 1.1 - Modelo de Percepçã o de Qualidade de Carne
Pelo Consumidor

 

O conhecimento de um modelo como o de Glitsch (2000) ajuda tanto os 

fornecedores como os supermercadistas e demais varejistas a oferecerem 

carnes com qualidade assegurada, chamando a atenção para os aspectos 

da vigilância sanitária, temperatura de conservação e certificado de origem. 

Ao decidirem pela satisfação do consumidor, descobrirão que o custo da 

qualidade não onera o preço da venda. 

 

Como vimos no Quadro 1.1, o açougue representou, em 2001, cerca de 

7,4% do faturamento dos supermercados, e, ainda, tem sido uma grande 

alavanca de vendas para todos os outros itens comercializados na loja. Uma 

loja bem administrada começa tendo no açougue pessoas treinadas e que 

saibam prestar perfeito atendimento aos consumidores tanto diretamente 

como no auto-serviço, dando explicações sobre qualquer um dos tipos de 

carne comercializadas.  Oferecer um elevado mix de cortes diferentes para 

todas as carnes tanto diretamente como no auto-serviço agrada e fideliza os 

consumidores. Assim, uma boa exposição das carnes nos balcões, sem 

mistura-las para se evitar alterações nos sabores, com especial atenção aos 

aspectos dos produtos, boa ventilação e temperatura correta fazem do 

açougue uma grande atratividade da loja (SuperHiper, 2002). 
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Frutas, Legumes e Verduras (FLV) - são partes de plantas vivas contendo 
cerca de 65,0% a 95,0% de água e continuam com seus processos de vida 
após a colheita. Adicionalmente às características de perecíveis que afeta 

todos os processos de sua cadeia, em particular os de manuseios, deve-se 

ressaltar os fatores de qualidade dos produtos segundo a percepção dos 

consumidores. Geralmente, os fatores são desdobrados em duas 

dimensões: intrínsecas e extrínsecas. O consumidor considera, também, 

como dimensão extrínseca o local onde costuma realizar suas compras, 

atribuindo ao ponto de venda outros fatores relacionados aos produtos 

oferecidos conforme o Quadro 1.7.  

 

         Quadro 1.7 - Fatores de qualidade de FLV considerados pelos  
                                  consumidores 

 Fatores 
 Intrínsecos 

Fatores 
Extrínsecos 

Fatores do 
Ponto de Venda 

 Consistência 
Cor 
Sabor 
Cheiro 
Conteúdo vitamínico  
Tamanho 
Textura 
Forma 
Frescor 
Familiaridade 

Venda a granel 
Empacotamento 
Propaganda 
Marca 
Origem 
 

Higiene 
Preço 
Qualidade 
Atendimento 
Variedade 
Proximidade 
Praticidade 
Exposição 
Hábito 
 

           Fonte: Alonso e Mangin (1998) (adaptado) 
 
 

Em função dessas características, os fatores ambientais durante o 

transporte, na armazenagem e no ponto de venda contribuem para a ação 

de deterioração da qualidade dos produtos e naturais perdas. Segundo 

Teixeira (2002), os principais são: 

 

•   TEMPERATURA – é o mais danoso, pois afeta o efeito do etileno,  

     reduz o oxigênio e eleva  o dióxido de carbono dos produtos. 

 

•   UMIDADE RELATIVA – os índices de perda de água das frutas e  

     das verduras são afetados. 
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•   COMPOSIÇÃO ATMOSFÉRICA –  ambiente fechado, intencional  

     ou não, pode acelerar ou retardar a deterioração. 

 

•  ETILENO – pode ser desejável ou indesejável para acelerar a 

     maturação das frutas. 

 

•    LUZ – exposição pode prejudicar algumas espécies. 

 

•   OUTROS FATORES – vários tipos de químicos como fungicidas,  

     reguladores de crescimento, etc. 

Como se observa, as características das FLV são por demais sensíveis e se 

não forem consideradas por todos agentes nos processos da cadeia, os 

índices de perda dos produtos poderão elevar em demasia os custos reais 

(segundo estatísticas do Ceagesp de São Paulo as perdas podem chegar a 

40% entre os produtores e os consumidores). Como os preços das FLV 

influenciam a demanda, duas conseqüências são previsíveis – um grande 

prejuízo pela não venda dos produtos conforme seus custos reais e margens 

desejadas pela recusa do consumidor em pagar o preço almejado; ou, 

menor prejuízo ao se praticar o preço que o consumidor pretende pagar, 

porém insuficiente para cobrir os custos adicionais com as perdas ocorridas 

na cadeia. Mais ainda, com a primeira conseqüência, as perdas de FLV 

passam a significar um custo social indesejável pelo não acesso dos 

consumidores a uma alimentação saudável, e, ambas conseqüências 

desestimularão os agentes pela falta de retorno adequado ao 

empreendimento. Portanto, torna-se imperativo a todos os agentes da 

cadeia a busca permanente de redução das perdas (Miguel, 2002). 

 

Em junho de 2002, a Secretaria de Infra-Estrutura do Ministério da 

Integração Nacional publicou uma ampla pesquisa sobre FLV realizada no 

Estado de São Paulo, que abrangeu 300 lojas de supermercados e 906 

consumidores (FrutiFatos, 2002). Entre os dados e informações podem ser 

destacados os seguintes: 
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?? Os consumidores priorizavam a qualidade dos produtos FLV. As 

reclamações aos supermercadistas eram mais em sua função do que 

em função dos preços praticados. 

 

?? As famílias da população pesquisada tinham uma renda familiar 

média de R$ 1.650,00 e gastavam em média R$ 86,70 por mês 

(5,25% da renda familiar) na compra de FLV para consumo domiciliar. 

Entre os consumidores de mais idade o consumo se elevava para 

R$ 95,00 por mês, aparentemente para manter uma alimentação mais 

saudável. 

?? Entre as razões específicas para o consumo de FLV destacaram-se: 

possibilitar uma vida mais saudável com 40%, seguida de 11% para 

aumentar o consumo de fibras e 10,6% para reduzir peso. 

 

?? Cerca de 60% dos consumidores já chegavam nas lojas com listas de 

compras de FLV definidas, tendo como influências para modificações 

os preços praticados e falta de produtos, o que gerava certa 

frustração. 

 

?? O hábito predominante era de comprar FLV uma vez por semana para 

consumi-los todos os dias. Entre as pessoas pesquisadas 59% 

compravam uma vez por semana e 35% compravam duas vezes por 

semana. 

 

?? Cerca de 92,5% dos entrevistados manifestaram desejo de saber algo 

mais a respeito das FLV, principalmente sobre valor nutricional (34%), 

prevenções de doenças (24,5%) e receitas (15,6%). 

 

?? Quanto à satisfação com os pontos de venda, os entrevistados não 

estavam plenamente satisfeitos com os apresentados – 

supermercado, feira livre, sacolão e quitanda. Porém, a feira livre 

obteve a melhor avaliação em termos de qualidade, seguida pelo 

sacolão e supermercado. Quanto aos preços, a feira livre foi 
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considerada a menos inconveniente, seguida do sacolão e do 

supermercado. Quanto à higiene/limpeza, o supermercado foi o 

melhor avaliado, enquanto a feira livre foi a pior avaliada. 

 

?? Com objetivo de atender melhor seus clientes, os supermercados 

exigiam cada vez mais dos produtores: cumprimento de entrega de 

produtos com qualidade, classificação bem feita dos produtos, 

cumprimento dos prazos de entrega nas quantidades acertadas e 

com embalagens adequadas. 

 

?? O ingresso crescente das mulheres no mercado de trabalho vinha 

favorecendo o consumo de FLV pré-processados. Esses 

consumidores buscavam praticidade, facilidade de preparo, higiene, 

qualidade, aparência e sabor. Quanto maior a renda familiar, maior a 

preferência pelos pré-processados, mas ainda com percentuais 

inexpressivos (2,9%), com tendência a crescimento. 

 

?? Os produtos FLV orgânicos já representavam 3,7% das vendas totais, 

com pontos negativos para: preços altos, pouca variedade e 

quantidade disponível. 

 

Os consumidores estão buscando uma qualidade de vida diretamente 

associada à boa alimentação, com ênfase nas frutas, legumes e verduras. 

Convém destacar que a preferência dos consumidores por produtos com 

qualidade é o grande direcionador da cadeia FLV, envolvendo todos os seus 

processos. 

 

A seção de FLV tem o poder de atrair clientes e até fidelizá-los, por conta da 

qualidade dos produtos oferecidos na loja. Com isso, pode ser responsável 

por cerca de 10,0% do seu faturamento. A eficácia operacional da seção 

passa pela necessidade de maior controle de qualidade e das perdas que 

podem chegar a 3,0%. Na maioria dos casos, os produtos FLV são vendidos 

a granel com peso e tamanho variáveis. Para melhoria dos processos da 
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cadeia foi desenvolvido um código verificador de preços dos produtos 

denominado price look-up (PLU), que ajudará mensurar a qualidade e 

tamanho de cada item. Esperam-se bons resultados, no longo prazo, com 

essa iniciativa (Lukianocenko, 2000). 

 

Outros (food service, confeitaria, peixaria, flores e plantas ornamentais) 

 

O mercado de food service, denominação dada às atividades que envolvem 

a realização de alimentação fora do lar compreende o processamento e a 

comercialização de alimentos pelos restaurantes comerciais e industriais, 

bares, lanchonetes, hotéis, hospitais e cadeias de fast food, e como parte da 

cadeia de alimentos tem demonstrado aumento crescente nos últimos anos. 

De acordo com a ABIA (2002), o mercado de food service faturou R$ 30,4 

bilhões em 2001, dos quais R$ 11,1 bilhões foram produtos in natura, e tem 

atraído a atenção das grandes redes de supermercados pela oferta de 

produtos prontos e semiprontos para os consumidores que não desejam 

preparar comida em casa. Para atender esse conceito redes como 

Carrefour, Pão de Açúcar, Sé e Angeloni incrementaram seus balcões de 

refrigerados com um mix variado de produtos prontos, também denominados 

meal solution. O Carrefour, além de montar praças de alimentação dentro 

das lojas, tem um pequeno balcão que faz sanduíches na hora, que chega a 

vender um milhão de unidades por mês em toda rede (Gonçalves, 2000).  

Indústrias como a Unilever e Bunge Alimentos vêm investindo mais 

fortemente nesse segmento, não só pela oferta de seus produtos como 

oferecendo consultoria sobre assuntos operacionais a estratégias de 

marketing a seus clientes (Peixoto, 2002). 

 

A seção confeitaria de um supermercado é uma ampliação da padaria, que 

surgiu para gerar tráfego na área de vendas. Além de pães, a confeitaria 

passa a produzir um mix de produtos já prontos para refeições rápidas fora 

do lar ou sobremesas para as refeições. Salgados, doces, petit fours, bolos, 

tortas, biscoitos e pães finos são os itens básicos de uma confeitaria, que se 

sofistica, apresenta crescimento contínuo e aumenta a contribuição 
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calculada entre 3,5% a 4,0% aos negócios dos supermercados. Escolha de 

matérias-primas de qualidade, mix de produtos, padronização, exposição 

atraente e equipe de funcionários motivada e treinada são fundamentais 

para o sucesso dessa seção (Ferraz, 2001b). 

 

A peixaria pode ser considerada uma das mais trabalhosas seções de uma 

loja, requerendo ampla atenção e cuidados especiais. Muitas redes estão 

investindo na peixaria muito mais como um serviço aos consumidores para 

agradá-los e fidelizá-los. Vender peixes frescos e congelados, apenas 

congelados ou terceirizar a seção são as formas utilizadas para oferecer 

qualidade e atender os clientes. A peixaria pode chegar a 1,0% do 

faturamento da loja com uma lucratividade de 7,0% a 8,0% quando peixes 

frescos ou 28,0% quando congelados (Paula, 2002a). 

 

Segundo Ambrozevicius (1999), o Estado de São Paulo é responsável por 

80% da produção de flores e plantas ornamentais no Brasil e o mercado 

de flores funciona basicamente em função das datas festivas. As médias de 

entradas diárias para comercialização no entreposto atacadista 

CEAGESP/SP são bem mais baixas do que as entradas relacionadas às 

datas festivas.  As datas mais significativas no comércio de flores são: Dia 

das Mães, Dia de Finados, Natal e Ano Novo, o Dia dos Namorados também 

tem relativa importância no comércio de flores. Os supermercados têm 

desempenhado papel de relevância crescente na venda de flores e plantas 

ornamentais, transformando-se num importante canal de distribuição, 

podendo contribuir para criar e consolidar o hábito de consumo em razoável 

parcela da população ainda não habituada a consumir esses produtos. Há 

muito potencial para tal, pois enquanto o consumo brasileiro por pessoa 

anual é estimado entre US$ 3.00 a US$ 6.00, o consumo argentino é de US$ 

25.00, o italiano é de US$ 101.00 e o norte-americano é de US$ 137.00. Os 

dados sobre o volume desses produtos comercializados nos supermercados 

são imprecisos, pois os registros indicam que aproximadamente 45,0% do 

volume transacionado no CEAGESP/SP destinam-se ao comércio varejista 

(supermercados, floriculturas, feiras, sacolões e bancas). 
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1.4.2 – Os novos comportamentos dos consumidores finais 

 

O setor supermercadista tem buscado aprimoramento do negócio para 

conseguir maior satisfação e fidelidade dos seus clientes. Este esforço é 

fruto da competitividade e condição necessária para sobrevivência no longo 

prazo (Rojo, 1997). Os novos formatos de lojas, melhor exposição dos 

produtos, ampliação dos serviços e agregação de pequenas lojas de 

conveniências nos corredores das lojas são sinais de que vivemos uma 

dimensão de consumo, lazer e cultura. Para muitas pessoas, a realização de 

compras aos domingos ou feriados em um supermercado, muitos 

estabelecidos em um shopping center, pode ter uma dimensão de lazer 

(Taschner, 2000). 

 

Os homens como consumidores têm hábitos diferentes aos de algum tempo: 

escolhem produtos alimentícios e de limpeza com objetividade, são breves, 

porém permanecem mais tempo nos setores de bebidas, guloseimas e até 

no açougue, que sugere um bom churrasco com a família e amigos. Os 

homens estão procurando produtos que tragam mais conveniência e o valor 

médio de seus tíquetes de compra é superior ao das mulheres. Os clientes 

masculinos dos supermercados não se reduzem apenas aos casados, há 

muitos que moram sozinhos e procuram produtos em embalagens com 

porções menores e até individuais. Muitos homens das classes A e B têm 

como hobby ir para a cozinha e fazer pratos exóticos, com compras 

específicas, o que as tornam mais prazerosas (Lukianocenko, 2000). 

 

Já, as mulheres, como consumidoras, são as principais responsáveis pela 

escolha e aquisição dos produtos no varejo. Tomam decisões em 90% das 

compras de alimentos, e 99% das compras de produtos de higiene e 

limpeza. Em 2001, cerca de 44% das mulheres eram economicamente 

ativas e chefiavam 25% das famílias brasileiras. Além disso, a mudança do 

perfil demográfico ficou evidente: na década de 70, quando a mulher 

começava a ingressar no mundo do trabalho profissional, o número médio 

de filhos era de 4,4 e hoje, esse número caiu para 2,5, o que veio a diminuir 
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a quantidade de membros de uma unidade familiar (Correia Jr., 2000). A 

mulher economicamente é mais ativa e quer argumentos sólidos para 

tomada de decisão, sem muitas descrições técnicas, mas com explanações 

sobre a praticidade, qualidade e eficiência dos produtos, sempre 

comparando os preços. Mais, as mulheres são fieis às marcas, preocupam-

se com segurança e bem-estar, e buscam promoções e ofertas no ponto de 

venda (Paula, 2002b). 

 

Conseqüência disso é a mudança de perfil de consumo de categorias de 

produtos. Segundo dados da ACNielsen, os produtos com maior valor 

agregado e preço competitivo cresceram em volume durante 2000. A 

pesquisa realizada apresentou crescimento de vendas dentro de uma 

configuração de produtos mais convenientes e mais práticos com queda em 

produtos correlatos (Barcellos, 2001).  

 

Produtos diferenciados e práticos, promoções e atrações nos pontos de 

venda, com atendimentos mais qualificados em um ambiente que traduza o 

prazer de consumir parecem ser os novos desejos e necessidades dos 

consumidores. Ficar atento a estas mudanças e oferecer o que será 

demandado requer da indústria de alimentos grande capacidade analítica e 

conhecimento do comportamento do consumidor. O Quadro 1.8 mostra essa 

evolução. 

 

Quadro 1.8   – Evolução de volume de vendas 

O NOVO CARRINHO DE COMPRAS 
 

Comparação do volume de vendas em 2000 em relação a 1999, por 
categorias de produtos (em %) 

 

O que entrou O que saiu 
 
Chá pronto congelado 
Chá pronto para consumo 
Aparelho de barbear 
Mistura para bolo 
Leite com sabor 
Cereal matinal 
Fralda para incontinência 
Amaciante para roupas 
Massa refrigerada 

 
+ 26.5 
+ 25.0 
+ 24.8 
+ 14.0 
+ 12.1 
+ 10.8 
+ 10.8 
+  6.3 
+  4.2 

  
Prato semipronto 
Chá para infusão 
Lâmina de barbear 
Fermento químico 
Leite comum 
Pão industrializado 
Fralda para bebês 
Sabão em pó 
Massa comum 

 
- 19.5 
-  7.2 
-  3.2 
-  4.6 
-  2.9 
-  3.3 
-  1.1 
-  1.7 
-  2.0 
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Pós-xampu (condicionadores) +  2.7 Xampu -  2.2 
 

Fonte: ACNielsen citado por Barcellos (2001) 
 

 

Resumindo, essas observações empíricas induzem mudanças operacionais 

tanto nas indústrias como no setor supermercadista. Por outro lado, os 

agentes da cadeia alimentar devem estar atentos às tendências do 

comportamento dos consumidores visando antecipar ações para melhor 

satisfação dos consumidores. Hakelius (2000) realiza um profundo estudo 

sobre as mudanças dos valores do consumidor registrando que as indústrias 

de alimentos devem pesquisar mais as necessidades e desejos dos 

consumidores obrigando-as a segmentarem apropriadamente os mercados 

em que atuam, além de diversificarem seus produtos através de processos 

de produção flexíveis, e a realizarem esforços de marketing sob medidas. 

Quanto aos alimentos, os consumidores no ato da compra observam: 1) o 

produto como tal, mas também, 2) os valores intrínsecos do produto, como: 

 

?? como o produto foi produzido, 

?? por quem ele foi produzido, 

?? qual o nome da marca do produto, 

?? qual imagem o produto tem, 

?? de qual distância foi conduzido, 

?? como foi transportado, 

?? como o comerciante manipulou o produto, 

?? qual efeito o produto irá produzir para a saúde – tanto no curto como 

no longo prazo. 

  

Apesar da base do poder estar mudando da indústria para os canais de 

distribuição, verifica-se que a preferência e a decisão de compra ainda estão 

nas mãos do consumidor. 

 

1.4.3 – Os alimentos perecíveis e seus canais de marketing 
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Não há dúvidas a respeito da importância dos perecíveis para o crescente 

faturamento dos supermercadistas, bem como da vantagem competitiva que 

os departamentos de perecíveis desempenham na geração de uma imagem 

positiva da loja. Mas os perecíveis apresentam grandes desafios pelas suas 

peculiaridades e, entre eles, há diferenças significativas como descrito 

(carnes, FLV, laticínios, food service, padaria e demais). Além disso, há 

muita variabilidade entre os produtos pela falta de padronização e de rótulos 

com código de barras tornando difícil a captura de dados para 

processamento e gerenciamento das categorias. Tempo de vida dos 

produtos, tipos de mão de obra, tipos de armazenamento do produto e 

disposição nas gôndolas são outras variáveis que tornam a gestão das 

categorias complexa (Smith, 1996).  

 

Outra variável que exige razoáveis investimentos pelos supermercadistas e 

merecem cuidados especiais são os equipamentos de refrigeração para 

conservar os produtos, manter a qualidade, preservar a segurança e saúde 

do consumidor, e reduzir as perdas. Esses equipamentos devem ser 

verificados regularmente para análise de funcionamento da temperatura e 

observação dos produtos quanto à ultrapassagem da linha de carga de 

refrigeração indicada pelo fabricante (SuperHiper, 2000). 

 

Além desse lado operacional nos canais de marketing, fundamental para 

entrega do produto com integridade para a satisfação do consumidor, há o 

lado das transações comerciais entre a indústria de alimentos e os 

supermercadistas. Em busca de maior poder de compra e administração do 

negócio com mais domínio quanto aos perecíveis, os grandes 

supermercadistas estão buscando soluções como a instalação de um centro 

de distribuição próprio ou em parceira, aluguel de armazéns ou compra de 

serviços de operadores logísticos. Esta solução tem proporcionado aos 

supermercadistas a centralização das cargas dos perecíveis, reduzindo os 

custos de distribuição às lojas, e, na negociação com os fornecedores a 

obtenção de descontos pela entrega centralizada (Lukianocenko, 2002). 
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Segundo Mentzer et al. (2000) as competições baseadas em qualidade dos 

produtos e tempo são favoráveis à formação de parcerias entre os agentes 

de uma cadeia de fornecimento. As parcerias, no caso, ficam limitadas ao 

plano operacional (minimização de recursos para realizar determinados 

resultados e capacidade em entregar os produtos de maneira aceitável pelos 

consumidores finais), pois as indústrias e os varejistas tradicionalmente 

vêem-se como adversários. Deste modo, é muito difícil uma parceria 

indústria-varejista tornar-se estrategicamente orientada (desenvolvimento de 

novas tecnologias, novos produtos e novos mercados para melhorarem suas 

performances no longo prazo). Mas, há desvantagem competitiva para a 

empresa que decide não formar parcerias com outras de sua cadeia de 

fornecimento, enquanto seus concorrentes formam parcerias e obtêm custos 

mais baixos ou diferenciação.  

 

Como exemplo de parceria operacional, o Grupo Pão de Açúcar desenvolve 

com cerca de 400 produtores a entrega de FLV in natura diretamente em 

suas lojas nos horários noturno e da madrugada. Com isto se ganha um dia 

inteiro no ciclo de vida do produto, melhoria na qualidade do produto e no 

atendimento às necessidades e expectativas dos consumidores (Cury & 

Freitas, 2001).  

 

Outro exemplo é a ação concomitante do Carrefour e do Pão de Açúcar na 

busca de melhor oferta de carne bovina a seus clientes. Ambos passaram a 

oferecer carne com selo indicando controle de qualidade. A estratégia do 

Carrefour tem como base um selo de garantia de origem da loja, usado para 

distinguir alimentos cujo processo de produção foi acompanhado e aprovado 

por profissionais. No caso da carne bovina, há um rastreamento para a 

comprovação de origem representando animais identificados desde o 

nascimento ou desmama. Os primeiros criadores que formaram as parcerias 

e têm a produção acompanhada e avalizada pelos profissionais do Carrefour 

são 18 pecuaristas do Mato Grosso do Sul e sete do Mato Grosso. Já o Pão 

de Açúcar contratou uma instituição, o Fundepec – Fundo de 

Desenvolvimento da Pecuária de Corte do Estado de São Paulo, para 
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auditorar o processo, do abate à chegada às lojas.  Criado há 12 anos pelos 

pecuaristas com o objetivo de combater a febre aftosa em São Paulo, o 

Fundepec ampliou sua atuação e envolveu-se na criação de alianças com 

supermercados, frigoríficos e criadores de novilhos precoces desde 1997. 

Com esse conhecimento, foi contratado pelo Pão de Açúcar para vistoriar as 

fazendas de criação e os 12 frigoríficos cadastrados que estão fornecendo 

carnes às 120 lojas Pão de Açúcar em diversas cidades do Estado de São 

Paulo (Guimarães & Paiva, 2003).   

 

Finalmente, há muitas possibilidades de se criar valor aos consumidores e 

uma das principais e mais práticas é a redução de custos na cadeia de 

fornecimento pela formação de parcerias (Cannon & Homburg, 2001). Para 

reduzir seus custos, o setor supermercadista e fabricantes se propõem a 

utilizar modernas ferramentas gerenciais como as disseminadas pelo 

Movimento ECR, descrito a seguir. 

 
 
1.3 - As alianças estratégicas: o Movimento ECR – Resposta  
        Eficiente ao Consumidor   

      

Em reação à queda de crescimento da indústria e supressão do sentimento 

de rivalidade entre supermercados e fornecedores pela busca de maior lucro 

às custas do outro, surgiu no Food Marketing Institute, em meados de 1992, 

um grupo de trabalho denominado The Efficient Consumer Response 

Working Group a fim de examinar a cadeia de suprimento no varejo e seu 

gerenciamento para identificar oportunidades potenciais de mudanças nas 

práticas ou tecnologias que poderiam torná-la mais competitiva. Efficient 

Consumer Response (ECR) pode ser traduzido como Resposta Eficiente ao 

Consumidor e tornou-se um movimento estratégico entre os fornecedores e 

atacado/varejo para se criar um sistema eficaz, direcionado ao consumidor, 

a fim de minimizar custos e aumentar a satisfação dos consumidores finais 

(Food Marketing Institute, 1993). 
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Em 1997, este movimento foi introduzido pela Associação Brasileira de 

Supermercados – ABRAS – com a criação da Associação ECR Brasil. Ela é 

dirigida por um Comitê Executivo composto de 22 grandes empresas 

industriais fornecedoras de supermercados e 22 empresas comerciais do 

atacado e varejo. Fazem parte da organização 7 comitês, que estão 

implantando as ferramentas e processos do sistema ECR, denominados: 

Comitê de Padronização, Comitê de Reposição Eficiente, Comitê de 

Gerenciamento de Categorias, Comitê do Consumidor, Comitê de Comércio 

Eletrônico, Comitê de Educação e Comitê de Mensuração (Scorecard e ABC 

Costing) (Associação ECR Brasil, 1999a). 

Cada comitê tem uma missão específica e totalmente voltada para estudos, 

análises e realização de projetos para implementação das ferramentas 

correspondentes. Os participantes podem ser funcionários da indústria, dos 

supermercados e de empresas interessadas nas ferramentas ECR, como 

empresas de transportes, consultorias, treinamento, tecnologia, instituições 

sem lucros, etc. Como qualificação dos participantes, são importantes os 

conhecimentos no campo em que atua, interesse e dedicação aos trabalhos 

necessários para o sucesso do movimento. Os participantes durante as 

reuniões se constituem, geralmente, em grupos de trabalho para 

desenvolvimento de estudos específicos do comitê.  

 

Os estudos realizados pelos comitês se transformam em projetos de 

parcerias entre os participantes e já começam a ir além das fronteiras entre 

supermercados e indústria. O setor das farmácias já tem projetos com seus 

fornecedores para implantação das ferramentas de gerenciamento por 

categorias. Os casos são reportados durante as reuniões do comitê e alguns 

são selecionados para apresentações em congressos nacionais e 

internacionais. 

 

A implantação da filosofia do Movimento ECR permitirá economias aos seus 

participantes em diversas atividades. Em atividades mercadológicas estão 

previstas economias com a administração de promoções no varejo para os 

consumidores e redução nas falhas de lançamentos de produtos. Nas 
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transações de compra e venda haverá menos recursos no campo e na 

administração central pela utilização de menor número de transações, 

ordens de compras automáticas via EDI, redução de descontos e 

administração simplificada (Food Marketing Institute, 1993, p.33). O sistema 

ECR traz implicações positivas aos participantes da cadeia de distribuição, 

que podem repassar os ganhos alcançados aos consumidores finais, 

tornando-os mais competitivos, com crescimento superior à média da 

indústria, além de consolidá-los como líderes neste milênio. 

 

Em resumo, na situação de plena utilização das ferramentas ECR, as 

funções do profissional em vendas serão orientadas para atividades mais 

estratégicas com vistas a melhorar a competitividade da empresa e ofertas 

de produtos mais apropriadas aos seus clientes e melhoria da satisfação dos 

consumidores com fortes impactos nos resultados. Como afirmam Galbreath 

e Rogers (1999), a satisfação do consumidor pode impulsionar de forma 

positiva ou negativa o sucesso financeiro de uma empresa. Comentam que 

98,0% dos consumidores insatisfeitos mudam para os concorrentes sem 

qualquer reclamação, enquanto os consumidores “totalmente satisfeitos” 

podem, provavelmente, recomprar os produtos de uma empresa em até seis 

vezes mais que os consumidores “satisfeitos” no prazo de um a dois anos. 

Além disso, uma redução de 5,0% na perda de consumidores pode resultar 

em um aumento de 30,0% a 85,0% na lucratividade da empresa. 

 

1.4 - Recursos humanos e competências 

 

Entre muitos psicólogos industriais e no senso comum, o termo “competente” 

é dirigido às pessoas que tem competências e serve para denotar sucesso 

profissional. Em todos os campos da atividade humana – educação, 

esportes, negócios, medicina, etc. – a palavra competência define êxito no 

desempenho de certas tarefas, habilidades ou atividades, ou conhecimento 

adequado em determinado campo do saber humano (Shippmann et al., 

2000). 
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Mas, no contexto organizacional, o que se procura é a efetivação de um 

mapeamento de competências especiais dos funcionários que traduzam 

diferenças para caracterizar uma vantagem competitiva (Prahalad, 1997). 

Quando os funcionários não possuem determinadas competências 

necessárias para realizar certas atribuições essenciais para a estratégia, as 

empresas procuram desenvolvê-las por meio de treinamento ou programas 

especiais de desenvolvimento (Parry, 1996).  

 

A importância da competência dos recursos humanos ganhou destaque com 

o posicionamento de Prahalad e Hamel (1990) quanto ao conceito aplicado 

em nível organizacional, referindo-se à competência como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades, tecnologias, sistemas físicos e gerenciais 

inerentes a uma empresa, denominando-as competências essenciais. Este 

conjunto confere à empresa vantagem competitiva no mercado, gerando 

valores distintos percebidos pelos clientes e difíceis de serem imitados pelos 

concorrentes.  

 

Para Lawler III (1994) há uma única razão para se adotar a abordagem 

sobre competências ou habilidades: criar uma vantagem competitiva, que 

leva a empresa a ter um desempenho superior aos concorrentes. As rápidas 

mudanças ocorridas no ambiente e que induzem as transformações 

organizacionais representam um dos fatores que impulsionam a adoção de 

gestão por competências. A abordagem baseada em competências ou 

habilidades é provavelmente a mais eficaz em situações de trabalho onde se 

requer especial conhecimento, permitindo ao funcionário a adição de valor 

significativo ao produto ou serviço ao cliente. A tradicional abordagem de 

descrição de cargos move-se em direção do indivíduo e suas competências. 

Em vez de pensar em funcionários que têm empregos detalhados em 

tarefas, é mais apropriado e eficaz pensar nos funcionários como recursos 

humanos que trabalham para uma empresa. Com esta característica, os 

funcionários passam a representar um dos atributos organizacionais 

(recursos) que são condicionantes do sucesso organizacional em relação a 

seus concorrentes. 
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Em seu trabalho sobre gestão de pessoas com base em competências, 

Dutra (2001, p.23) releva a interdependência mútua entre os funcionários e a 

organização – “a empresa, ao se desenvolver, desenvolve as pessoas e 

estas, ao se desenvolverem, fazem o mesmo com a organização”. Os 

funcionários agem e utilizam os conhecimentos próprios e da empresa para 

concretizarem as competências organizacionais conforme os desafios do 

ambiente. Assim, os comportamentos dos funcionários refletem as 

competências e representam suas reais contribuições para a empresa poder 

interagir com o ambiente competitivo e complexo, em busca da manutenção 

ou ampliação de suas vantagens competitivas.  

 

A implementação da gestão de pessoas com base em competências 

significa uma série de vantagens para a empresa e para seus funcionários, 

tais como os expostos no Quadro 1.9 : 

 

Quadro 1.9  - Ganhos com a gestão por competências 

 
Para a empresa 
 

 
Para os funcionários 

 
. Simplicidade, flexibilidade e 
  transparência 
 
. Otimização de recursos e dos salários. 
 
. Direcionamento e otimização nos 
  investimentos educacionais. 
 
. Capacidade de atração, retenção e 
  potencialização de seus funcionários. 
 
. Flexibilidade do modelo de adaptação  
  às mudanças endógenas e exógenas. 
 
. Equilíbrio entre remuneração e 
  agregação   de valor. 
 

 
. Horizontes profissionais claros e com  
  critérios de acesso definidos. 
 
. Remuneração compatível com a  
  complexidade das atribuições e das 
  responsabilidades e com o mercado. 
 
. Estímulo ao autodesenvolvimento e à 
  ampliação do espaço de atuação. 
 
. Condições claras e objetivas para a 
   mobilidade entre as carreiras 
   abrangidas pelo modelo. 

Fonte: Dutra (2001, p. 39) (adaptado) 
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Em resumo, as descrições acima procuraram expor as variáveis que estão 

influenciando as atividades do profissional em vendas. As mudanças 

organizacionais para melhoria de competitividade parecem exigir uma nova 

proposta na gestão das pessoas que ajude a empresa a manter ou expandir 

sua atuação no mercado. A gestão por competências indica esta nova forma 

de gerir as pessoas, que são as verdadeiras realizadoras das ações 

organizacionais. Apesar de haver muito trabalho a fazer no Brasil, os 

conceitos da gestão por competências fornecem orientações mais 

adequadas para a nova realidade organizacional das indústrias de alimentos 

perecíveis. 

 

1.5  - Idéia central do trabalho e seus pressupostos  

 

O desenvolvimento deste estudo considerou uma idéia central de trabalho 

com pressupostos, apresentados a seguir: 

 

1.5.1 - Idéia central do trabalho  

 

Conforme Severino (2001, p.161), após a colocação do problema, em toda 

seu amplitude, deve-se exprimir uma hipótese geral, ou seja, a tese 

propriamente dita, que é a idéia central que o trabalho propõe-se a explanar. 

Assim, para responder a questão-problema apresentada nesta introdução, 

este trabalho tem como idéia central que o desenvolvimento de um modelo 

genérico de competências essenciais para os profissionais em vendas de 

alimentos perecíveis (vendedores ou gerentes de contas chave) pode 

representar uma solução satisfatória.  

 

1.5.2 - Pressupostos do trabalho 

 

Os pressupostos deste trabalho levam em consideração as mudanças 

organizacionais pelas quais as indústrias de alimentos estão passando em 

virtude de um contexto mais competitivo, avanços tecnológicos, estabilidade 

da economia e comportamento dos consumidores. O estudo busca avaliar 
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as influências dessas transformações sobre as funções do vendedor ou 

gerente de contas chave, que passou a ser o elemento chave para 

construção de relacionamento entre a indústria de alimentos e os 

atacadistas/varejistas e melhoria da competitividade. A gestão por 

competências representa uma das mais promissoras formas de gestão 

estratégica de recursos humanos para a empresa e para seus funcionários. 

Assim, os pressupostos são: 

 

?? é possível elaborar um modelo genérico de competências essenciais 

para os profissionais em vendas refletindo as novas competências 

requeridas pelo novo contexto competitivo. Essas novas 

competências serão importantes para os profissionais em vendas por 

fornecer-lhes um mapeamento dos comportamentos essenciais que 

irão resultar em um desempenho superior; 

 

?? o nível de concentração das grandes redes de supermercados 

demonstra seu poder de presença no mercado para negociar com os 

fornecedores, mas nem sempre com grande sucesso nesse 

relacionamento. Tal poder é fruto de grande competência 

organizacional, porém, se o modelo genérico refletir competências 

essenciais que aprimorem as habilidades na construção de 

relacionamentos e negociações mais justas entre os vendedores e os 

compradores de maneira a trazer mais benefícios aos consumidores, 

todos ganharão mais; 

 

?? a disponibilidade de um modelo genérico de competências essenciais 

que seja desenvolvido em nível de fácil capacidade de entrega pelos 

profissionais em vendas terá uma utilização mais rápida. Além disso, 

a adaptação ao seu uso ocorrerá mais facilmente nas indústrias de 

alimentos que hoje pouco valorizam a gestão por competências; 

 

?? em função de recursos e diversidades culturais entre as indústrias de 

alimentos, o modelo genérico de competências, ao ser adotado pela 
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empresa, precisa ser considerado como um modelo temporário. Há 

trabalhos adicionais para sua plena operacionalização tanto pela 

empresa como pelos profissionais em vendas, como ampliação dos 

tipos de comportamentos inerentes a cada competência, sistema de 

avaliação com base nas competências, etc. 

 

?? a implementação do modelo genérico de competências essenciais 

pelas indústrias de alimentos poderá gerar resultados adequados à 

filosofia do Movimento ECR, que é o fomento da integração 

harmoniosa entre fornecedores e compradores no setor 

supermercadista em benefício dos consumidores. 

 

1.6  – Limitações do estudo 

 

Este estudo apresenta algumas limitações provenientes da restrição de 

tempo e também não foram considerados elementos básicos de uma gestão 

estratégica de recursos humanos (sistema de remuneração, sistema de 

desenvolvimento e carreira, sistema de avaliação de desempenho etc.) para 

demonstração de resultados com a aplicação do modelo genérico de 

competências. As limitações mais acentuadas são: 

 

?? configuração de um modelo restrito às competências essenciais ao 

desempenho superior dos profissionais em vendas de bens perecíveis 

(vendedores e gerentes de contas chave); 

 

?? não inclusão de níveis de complexidade para cada uma das 

competências requeridas do profissional de vendas no modelo 

genérico. 

 

1.7  – Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho compreende seis capítulos. No primeiro deles define-se o 

contexto do problema e a questão básica do estudo. Assinalam-se os 
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principais conceitos e suas decorrências relacionadas ao tema no ambiente 

brasileiro. Trata-se da idéia central do trabalho, seus pressupostos e 

limitações. No segundo capítulo é apresentada a revisão teórica sobre a 

evolução estratégica das empresas fornecedoras, venda pessoal e sua 

evolução. No terceiro capítulo trata da revisão teórica sobre as competências 

no mundo do trabalho e os estudos relacionados às competências em venda 

pessoal e define-se um dicionário de competências para o cargo de 

profissional em vendas. O quarto capítulo delimita as fronteiras deste estudo, 

explicita a metodologia de pesquisa e define os objetivos gerais e 

específicos do trabalho. No quinto capítulo a investigação é descrita com 

seus dados e resultados da pesquisa empírica. No sexto capítulo são 

apresentadas a discussão, as principais conclusões e sugestões para 

futuras pesquisas. 

 

 

Referências e pesquisas bibliográficas são expostas. 

 

 

Anexos: os questionários utilizados na pesquisa. 
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CAPÍTULO DOIS 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - MARKETING 
 

 

 

O escopo deste trabalho está direcionado à questão: quais são as novas 

competências essenciais requeridas do profissional em vendas de bens 

perecíveis (vendedores e gerentes de contas chave) para aumento de 

satisfação dos consumidores? A busca da resposta a esta questão nos leva 

a realizar uma revisão de dois grandes campos da teoria de marketing: 

canais de marketing e venda pessoal. Dada a complexidade do problema, a 

teoria de marketing é insuficiente para responder a essa questão, torna-se, 

portanto, necessário estudar os inter-relacionamentos e contribuições de 

outras áreas das ciências sociais, em especial, os estudos da Psicologia. 

Assim, este capítulo trata da revisão teórica sobre a evolução estratégica 

dos fornecedores e suas relações com os canais de marketing; e, revê 

estudos sobre a venda pessoal e sua evolução. O próximo capítulo trata da 

revisão teórica sobre as competências no mundo do trabalho e os estudos 

relacionados às competências em venda pessoal, que serviram de base 

para o desenvolvimento de um dicionário de competências aplicável ao 

cargo e às hipóteses de trabalho para a pesquisa empírica. 

 

2.1 – Evolução estratégica dos canais de marketing e suas relações  

           com os fornecedores 

 

Como evoluem os canais de marketing? Quais as principais estratégias das 

empresas com seus canais e como se formam as parcerias? Como se têm 

transformado os supermercadistas? Quais os elementos básicos para uma 

sólida parceria? Esta parte do trabalho trata de buscar respostas a estas e 
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outras indagações que se apresentam a partir de uma extensa revisão dos 

trabalhos publicados sobre o assunto.  

 

2.1.1 – Canais de marketing 

 

Os canais de marketing têm evoluído através do tempo como resposta às 

mudanças e forças competitivas do mercado de maneira contínua. Nas duas 

últimas décadas foram observadas reestruturações e reposicionamentos 

corporativos, fusões e aquisições, internet, poder crescente do varejo, 

saturação do sistema de franchise, globalização, e foco nos valores dos 

consumidores finais, que continuam transformando o mercado com grande 

impacto no desempenho das estratégias gerenciais de vendas e de canais. 

 

Como resposta, as empresas têm adotado um sistema de matriz para 

atender as expectativas dos canais de marketing, bem como para alcançar 

todos os segmentos e nichos de mercado. A Figura 2.1 demonstra a matriz 

do estágio atual da evolução dos canais. 

 

    FABRICANTE     
                      

 
Venda 
Direta 

 Rede 
Distribuidores 

 Marketing 
Direto 

 Revendedores  Represen-
tantes 

 
 Licenciamento  Marca 

Própria 
 Varejo 

   Outlets 
 Agentes de 

Vendas 
 

 
Acordos com       
Distribuidores 

 Computador a 
Computador 

 
CLIENTES 
 

Figura 2.1  – Matriz de Estruturas de Canais de Marketing 
                        Fonte: Perry (1989) citado por Stern el al. (1996 p. 13) (adaptado). 
 

Além da estrutura de canais de marketing encontramos na distribuição de 

bens de consumo uma configuração de níveis de intermediários nos canais 

escolhidos pela empresa (Rosenbloom, 1995). Conforme a Figura 2.2, em 
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uma estrutura de canais com dois níveis não existem intermediários, sendo 

que o fluxo dos produtos é feito diretamente do fabricante ao consumidor. 

Aqui temos o caso das empresas que utilizam basicamente as vendas 

diretas. Nas estruturas com três níveis há apenas um intermediário, que é o 

varejista. Com quatro níveis aparecem o atacadista e o varejista como 

intermediários. O nível cinco é geralmente utilizado pelos fabricantes para 

atendimento a regiões remotas onde não possuem filiais, porém há uma 

dinâmica comercial regional que pode ser atendida pela intermediação de 

um agente. Nos casos dos grandes varejistas a relação com os fabricantes 

costuma ser direta, sem intermediários. Já varejistas menores costumam ser 

atendidos por atacadistas ou outro tipo de intermediário, como agentes ou 

representantes comerciais. Os agentes ou representantes comerciais são 

intermediários que agem em nome do fabricante, sem qualquer vínculo 

empregatício, no lugar de sua força de venda pessoal direta. 

 
 NÍVEL 

DOIS 
 NÍVEL 

TRÊS 
 NÍVEL 

QUATRO 
 NÍVEL 

CINCO 
FABRICANTE 
      

 
  

     ATACADISTA  AGENTE 
   VAREJISTA     
       ATACADISTA 
     VAREJISTA   
       VAREJISTA 
        

CONSUMIDOR 
Figura 2.2  – Níveis de Intermediários dos Canais de Marketing 
                        Fonte: Rosenbloom (1995, p. 22) (adaptado) 
 

Os varejistas são aquelas instituições independentes que realizam as 

atividades envolvidas na venda de produtos e serviços aos consumidores 

finais para consumo pessoal. Assim, o varejo caracteriza-se na venda de 

produtos a um comprador que poderá ser o consumidor final, cujo motivo de 

compra será a necessidade pessoal ou familiar. Os atacadistas são as 

instituições cujas vendas são realizadas aos varejistas e outros 

comerciantes, ou a indústrias, instituições ou usuários comerciais, mas não 

vendem em quantidades significativas para os consumidores finais (Cobra, 
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1993). Conforme Stern et. al. (1996), a dinâmica da estrutura dos canais de 

marketing gera um fluxo intenso de funções que devem ser executadas 

pelos seus membros, conforme a Figura 2.3: 

 
       

 Físico  Físico  Físico  
 

 Posse 
Propriedade 

 Posse 
Propriedade 

 Posse 
Propriedade 

CONSU 
MIDO- 

FA- Promoção    ATA- Promoção VA- Promoção RES 

BRI- Negociação CA- Negociação RE- Negociação INDUS- 

CAN- Financiamento DIS- Financiamento JIS- Financiamento TRIAIS 

TES Risco TAS Risco TAS Risco E FAMI- 

 Pedido  Pedido  Pedido LIARES 

 Pagamento  Pagamento  Pagamento  

       

                                       Subsistema comercial no canal 

Figura n. 2.3 -   Fluxos nos canais de marketing 
                             Fonte: Stern et al. (1996, p. 10) 
 

 

Os fluxos físico, posse e propriedade, e promoção são direcionados do 

fabricante ao consumidor. Negociação, financiamento e riscos são em 

ambas as direções, enquanto pedido e pagamento são fluxos inversos: do 

consumidor ao fabricante. A negociação é muito disseminada entre os 

participantes dos canais pela necessidade de realização de acordos em 

preços, promoções, quantidades, resolução de conflitos e contratos. 

Intermediários como representantes comerciais e agentes de vendas pela 

necessidade de agirem em nome dos fabricantes ou atacadistas tornam-se 

verdadeiros especialistas em negociações (Stern et al., 1996). 

 

Assim, os canais de marketing podem ser vistos como um conjunto de 

organizações interdependentes envolvidas no processo de tornar um 

produto ou serviço disponível para uso ou consumo, atuando também como 

estimuladores da sua demanda (Stern et al., 1996). Os fabricantes utilizam 

estas organizações para tornarem seus bens ou serviços disponíveis e 

acessíveis para os consumidores alvo com grandes vantagens (Kotler, 2000) 

e conseguirem a maximização de utilidades de tempo, lugar e posse (Dias, 
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1993), podendo resultar canais de marketing simples ou complexos 

(Czinkota et al, 1997). 

 

De acordo com Stern et al. (1996), esse conjunto de organizações que 

intermediam o fluxo produtos entre os fabricantes e os consumidores pode 

ser explicado por quatro pontos originados de um processo econômico: 

 

1) Os intermediários surgem no processo de troca porque podem 

melhorar a eficiência dos processos graças às suas especialidades. 

 

2) Os canais intermediários surgem para ajustar as discrepâncias de 

variedade pela execução do processo de sortimento dos produtos 

(classificação). Deve-se ressaltar que não existe empresa que 

produza todos os produtos que o mercado consome, daí a 

necessidade de um intermediário para selecionar e combinar os 

produtos a serem ofertados aos consumidores. 

 

3) Agentes de marketing aglutinam-se em arranjos de canais para prover 

uma rotina nas transações. 

 

4) Os canais facilitam o processo de busca por parte dos consumidores. 

 

Essas premissas demonstram a maior eficiência e eficácia no processo 

econômico de distribuição dos produtos levando-se em consideração os 

conceitos de economia de escala e curva de experiência como fatores para 

geração máxima de oportunidades e lucratividade. Esses intermediários 

quando bem coordenados e com otimização em conjunto com a empresa, 

além de exercerem as atividades de distribuição dos produtos, podem 

desempenhar outras funções como assistência técnica e marketing em seu 

lugar, e ainda podem reduzir o custo ou intensificar a diferenciação (Porter, 

1989, p.47). 
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De tal modo, as decisões estratégicas sobre a distribuição dos produtos 

(bens ou serviços) estão entre as mais críticas que o administrador deve 

realizar ao elaborar seus planos. O tipo de estrutura de canais de marketing 

escolhido afeta consideravelmente todas as demais decisões do composto 

mercadológico da empresa (Kotler, 2000). Os preços são afetados pela 

forma de distribuição direta, indireta ou mista, bem como se for intensiva, 

exclusiva ou seletiva (Cobra, 1990). O composto promocional – propaganda, 

promoções, venda pessoal, relações públicas e merchandising – depende 

das necessidades que os canais de marketing demandarem quanto ao 

esforço para aumento das transações no ponto de venda. Mais ainda, as 

decisões estratégicas envolvem compromissos de longo prazo entre 

fabricantes e seus canais para se realizar os objetivos estratégicos com 

vantagem competitiva no atendimento aos consumidores (Kotler, 2000). 

 

Os canais de marketing ficaram cada vez mais sensíveis às mudanças que 

ocorrem no comportamento dos consumidores. Tucker (1993) demonstra a 

existência de dez forças propulsoras de mudança no estilo de vida dos 

consumidores que estão causando impacto nas empresas, que são: rapidez, 

conveniência, faixas etárias, escolha, estilo de vida, desconto, valorização, 

atendimento ao cliente, tecnologia de ponta e qualidade. A estas 

transformações vieram se somar outras como a inserção cada vez maior das 

mulheres no mercado de trabalho (reduzindo o tempo para afazeres 

domésticos e compras), a crescente preocupação das classes médias 

urbanas com questões ambientais, qualidade de trabalho e de vida. Um fator 

que contribuiu na adoção desta busca de mais qualidade foi o crescimento 

da importância social e legal do Código de Defesa do Consumidor (CDC), no 

Brasil, em vigor desde 15 de março de 1991. Como resultado os produtores 

e os canais de marketing passaram a buscar soluções capazes de atender 

essas novas expectativas dos consumidores conciliando rapidez, ampliação 

do sortimento dos bens e serviços ofertados, qualidade e atendimento mais 

eficaz (Diniz, 1996; Rojo, 1997).  
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Com o aumento da busca de competitividade entre os supermercadistas e 

intensificação da rivalidade entre eles, o desenvolvimento de novas 

tecnologias para melhoria de seus processos tem sido um fator de 

considerável investimento. Devido à estabilidade econômica, além de 

aumentar o volume de vendas, adequar o sortimento dos produtos aos 

consumidores e deixar de lado a busca de ganhos financeiros com a 

inflação, o setor supermercadista brasileiro vem promovendo grandes 

transformações na forma de administrar suas operações, com grande 

avanço no quesito tecnologia (Gonçalves, 2000a). No âmbito das grandes 

cadeias de supermercados tem-se implementado sistemas de leitura ótica 

de código de barras através de scanners, aplicativos de gestão empresarial 

(ERP), troca eletrônica de dados (EDI) com fornecedores e bancos, 

automação em armazenagem e logística rápida. No segmento das pequenas 

e médias lojas com pelo menos dois check-outs a automação chega a 

surpreender com o índice de 41,4% das 22.279 lojas que possuem pelo 

menos um leitor ótico na frente de caixa, cabendo a liderança ao estado do 

Espírito Santo com 84,2% das lojas (Gonçalves, 2000b). 

 

Para Handfield e Nichols (1999) todas as organizações fazem parte de uma 

ou mais cadeias de suprimentos, quer vendendo diretamente ao consumidor 

final ou processando um produto. Há pouco tempo as organizações se 

preocupavam exclusivamente com seus clientes diretos e funções internas, 

tratando as demais organizações de sua cadeia de suprimentos, 

principalmente os canais, de forma negligenciada (Porter, 1989). Porém, três 

grandes tendências nos mercados globais e novas tecnologias têm chamado 

a atenção dos administradores: 1) a revolução da informação; 2) as 

demandas dos clientes quanto aos custos dos produtos, qualidade, entrega, 

tecnologia e ciclo de tempo para melhoria de competitividade; e, 3) a 

emergência de novas formas de relacionamentos interorganizacionais 

(Handfield & Nichols, 1999). Estas tendências podem ser observadas na 

crescente divulgação dos estudos sobre Supply Chain Management (SCM) 

ou Gestão da Cadeia de Suprimentos e, no setor supermercadista, das 
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ferramentas do Efficient Consumer Response (ECR) ou Resposta Eficiente 

ao Consumidor. 

 

Os estudos sobre a gestão da cadeia de suprimentos têm se voltado para 

ações das funções da empresa que integram sua cadeia de valor, 

principalmente àquelas que procuram associar a estratégia da cadeia com 

sua estratégia competitiva. As principais etapas para este alinhamento são: 

1) entender o cliente quanto ao custo desejado e os serviços exigidos; 2) 

entender o papel da empresa na cadeia de suprimento em que está inserida; 

e, 3) realizar o alinhamento estratégico através de uma possível 

reestruturação de sua cadeia de suprimentos ou alteração da estratégia 

competitiva (Chopra & Meindl, 2003). Além disso, as empresas com 

orientação de marketing buscam promover uma cooperação entre as 

empresas participantes da cadeia de suprimentos, que serve de base para a 

estratégia de marketing de relacionamento (Min & Mentzer, 2000). 

 

Quanto ao ECR, seu objetivo final é a criação de um sistema eficaz, no qual 

distribuidores e fornecedores do setor supermercadista trabalhem em 

conjunto como aliados comerciais para proporcionar maior valor ao 

consumidor. Esta aliança estratégica busca a eficiência da cadeia de 

suprimentos como um todo, e não a eficiência de qualquer das partes, 

procura reduzir os custos do sistema logístico, dos estoques, dos bens 

físicos, e, ao mesmo tempo proporcionar produtos mais frescos e de maior 

qualidade aos consumidores para maximizar sua satisfação. As ferramentas 

do ECR objetivam melhorar as eficiências quanto a: sortimento da loja 

(otimizar o sortimento dos produtos e alocação dos espaços da loja 

buscando melhorar a rotação dos estoques); reposição (melhorar o fluxo 

logístico dos produtos com otimização no tempo e no custo de reposição dos 

produtos nas gôndolas, evitando faltas); promoção (maximizar a eficiência 

do sistema de promoção de vendas dos produtos aos clientes e 

consumidores); e, introdução de produtos (melhorar o índice de sucesso no 

desenvolvimento e introdução de novos produtos pela contínua troca de 

informações) (ECR Brasil, 1999).  
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Supermercados - O conceito básico de um supermercado é a venda de 

bens de consumo de massa como alimentos, produtos de higiene pessoal e 

de limpeza, dispostos em forma de departamentos, utilizando-se do sistema 

de auto-serviço. Neste sistema os clientes escolhem diretamente as 

mercadorias expostas nas prateleiras, gôndolas, displays, balcões simples 

ou refrigerados sem necessidade de vendedores, realizando o pagamento 

em chek-outs, geralmente localizados na saída dos estabelecimentos. Suas 

principais características estão nas constantes adaptações que faz de 

modelos de lojas de varejo, que surgiram nas últimas décadas. O constante 

desenvolvimento, crescimento das lojas e competição no setor levaram à 

incorporação de novas seções nas lojas como padaria, papelaria, açougue, 

utensílios, eletrodomésticos, perfumaria, farmácia etc. Esta ampliação do 

composto dos produtos permitiu a prática de margens de lucros maiores em 

alguns produtos e contribuiu para ampliar a imagem dos supermercados 

como estabelecimentos varejistas em que os consumidores podem adquirir 

de tudo que se refere à alimentação e produtos de consumo.  Também são 

considerados auto-serviço os hipermercados, as lojas de conveniências, as 

lojas de sortimento limitado, as lojas-depósito e os supercenters (Santos, 

1998).  

 

Este trabalho utilizará os conceitos auto-serviço e supermercados, de  

maneira geral, para se referir às atividades de um canal de marketing em 

todo o setor supermercadista, que compreende os supermercados de todos 

os tamanhos, hipermercados, atacadistas, clubes atacadistas e 

supercenters. 

 

2.1.2 – Marketing: transacional e de relacionamento com os canais de 

             marketing 

 

Marketing transacional caracteriza-se pelas trocas discretas de valor entre 

as partes e seus direcionamentos resumem-se à satisfação de interesses no 

curto prazo. Todas as informações necessárias entre as partes estão 

contidas no preço do produto que está sendo trocado, sem necessidade de 
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interações anteriores ou subseqüentes. Em uma transação pura, a marca do 

produto, o reconhecimento do consumidor pelo vendedor, a facilidade de 

crédito para a aquisição do produto, a preferência e possível diferenciação 

têm pouca importância, pois a ênfase está nos paradigmas das técnicas 

analíticas relacionadas à otimização dos recursos e maximização do lucro. 

Pessoas e processos sociais não são considerados e o trabalho de 

marketing traduz-se na simples busca de compradores (Webster, 1995). 

  

As trocas no marketing transacional possuem de forma distinta um início e 

um fim, não se configurando como um processo contínuo. Sua orientação 

está nas características dos produtos, pouca ênfase em serviços, 

compromisso e contatos limitados com os consumidores e a qualidade é 

uma preocupação exclusiva da produção (Payne, 2000). O marketing 

transacional é prática comum para o fabricante de produtos tipo commodity 

(produto genérico), quando vendido a centenas de varejistas (Rosenbloom, 

1995, p.199). 

 

Para um produto qualificado como commodity, não existe a formação de 

dependência do comprador com um único fornecedor, que procura 

transacionar com vários fornecedores o mesmo produto, sem prejuízo às 

operações. Além disso, a mudança desse fornecedor é facilitada pela 

ausência de custos de substituição significativos, pois os investimentos das 

partes em ativos, pessoal ou procedimentos operacionais são inexpressivos 

(Porter, 1989). Porém, consoante Rosenbloom (1995, p.199), se o fabricante 

utiliza uma quantidade pequena de atacadistas para atingir os varejistas, 

deve-se fazer grande esforço para o estabelecimento de relações mais 

próximas com esses intermediários. 

 

Webster (1995) observou que no mercado empresarial, apesar das relações 

serem adversárias e afastadas, os compradores e fornecedores se 

envolviam com compromissos contratuais de longo prazo, que se tornaram 

estratégicos para as partes. Notou-se que, apesar da contratação 

centralizada estar na busca de menores preços, estes eram frutos de 
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negociações e não baseados nas forças do mercado. Por outro lado, fatores 

como qualidade, entregas nos prazos e suporte técnico tornaram-se mais 

importantes para o andamento das interações compradores-fornecedores. 

Com o tempo, passou-se a questionar e estudar com mais profundidade 

essa abordagem, o que tornou possível a formação do conceito de 

marketing de relacionamento, a seguir exposto. 

 

Marketing de relacionamento é o termo para designar a frente de estudos 

em marketing para atender a insatisfação com o seu modelo clássico 

baseado na troca discreta, principalmente de bens e serviços por dinheiro, 

através da administração do composto mercadológico. A evolução desses 

novos estudos levou alguns autores e proporem uma mudança de 

paradigma em marketing – de transação para relacionamento – tendo como 

expoentes os acadêmicos Grönroos (1997), Arun e Sheth (1999). 

Adicionalmente, encontram-se outras explanações para essa mudança de 

paradigma em marketing como o crescimento contínuo da importância dos 

serviços aos consumidores bem como o aumento da concorrência no atual 

mercado (Christopher, 1997). Em busca de estratégias capitais para 

sustentar vantagens competitivas, as empresas estão considerando o 

marketing de relacionamento como forma de retenção de clientes (Sharma 

et al., 1999). Por estas e outras razões a filosofia do marketing de 

relacionamento está sendo cada vez mais enfatizado pelos seus 

pesquisadores (Anderson, 1995). 

 

Harker (1999) realizou uma pesquisa baseada em análise de conteúdo para 

revisar a literatura sobre marketing de relacionamento. Foram enumerados 

26 diferentes conceitos sobre marketing de relacionamento, com opiniões 

distintas sobre quais devem ser e quais não devem ser os elementos que o 

constituem. A razão para tanta difusão conceitual está no fato do marketing 

de relacionamento ser uma perspectiva emergente para um paradigma 

formado e a contribuição para formação da teoria tem sido variada, tanto em 

termos de herança político-social como de background acadêmico. A grande 

dificuldade para consolidação do marketing de relacionamento como um 
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novo paradigma está na consolidação e entendimento para uma 

compreensão compartilhada dos conceitos desenvolvidos pelos “nórdicos”, 

“International Marketing and Purchasing-IMP”, “rede de marketing” e “teoria 

dos canais”, todas escolas do marketing de relacionamento.  

 

Harker (1999) argumenta que se a sua metodologia tiver validade, de todas 

as definições coletadas, pode-se argüir que a definição de Grönroos é a que 

melhor se apresenta diante das conceituações do marketing de 

relacionamento e aceitação entre suas escolas. Assim, de acordo com 

Grönroos (1997, p. 327): 

 

Marketing de relacionamento é identificar e estabelecer, manter, ampliar 
e terminar, quando necessário, relacionamentos com clientes e outros 
interessados, com lucratividade, de maneira que os objetivos das partes 
sejam atendidos, e que sejam realizados pela mútua troca e 
preenchimento de promessas. 

 

Além disso, Harker (1999, p. 16) propõe, buscando o debate, um novo 

conceito como resultado de suas pesquisas: 

 

Uma organização empenhada pró-ativamente na criação, 
desenvolvimento e manutenção de compromissos, trocas interativas e 
lucrativas com clientes selecionados (parceiros) ao longo do tempo está 
empenhada em marketing de relacionamento. 

 

O marketing de relacionamento baseia-se em trocas relacionais e tem como 

característica a preocupação das partes na realização de esforços para a 

manutenção do relacionamento ao longo do tempo, sendo cada transação 

considerada em termos de seu passado e futuro antecipado. A base para o 

relacionamento colaborativo deve ser apoiada por compromissos implícitos e 

explícitos, confiança e planejamento (Dwyer et al., 1987).   

 

Morgan e Hunt (1994) consideram que o marketing de relacionamento não 

se limita às transações entre os fornecedores e clientes, tendo um escopo 

mais amplo, que se configura em quatro grandes categorias: supridores 

(fornecedores de materiais e prestadores de serviços), compradores 
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(clientes e canais de marketing), laterais (alianças estratégicas, parcerias em 

pesquisas e desenvolvimento), e, internas (trocas entre os departamentos, 

funcionários e direção, unidades de negócios). Assim, onde houver trocas, 

pode existir marketing de relacionamento. 

 

Evans e Laskin (1994) propõem uma definição bem compreensiva e 

operacional do marketing de relacionamento, assim desenvolvida: 

 

?? Marketing de relacionamento é o processo em que uma empresa 

constrói alianças de longo prazo com seus consumidores em 

perspectiva e compradores existentes, em que ambos - vendedor 

e comprador - trabalham direcionados a um conjunto comum de 

objetivos específicos. Estes objetivos compreendem: 1) entender 

as necessidades do comprador; 2) tratá-lo como parceiro; 3) 

assegurar que os empregados satisfaçam as necessidades do 

comprador, permitindo-lhes o exercício de iniciativas além das 

normas; e, 4) fornecer aos compradores a melhor qualidade 

possível. 

 

?? A eficácia da prática do marketing de relacionamento está 

condicionada aos seguintes resultados: 1) compradores satisfeitos 

em grande escala; 2) maior lealdade dos compradores; 3) a 

maioria dos compradores tem a percepção de que estão 

recebendo produtos com mais qualidade; e, 4) aumento de 

lucratividade do vendedor. 

 

?? Marketing de relacionamento é um processo contínuo, requerendo 

da empresa: 1) comunicação freqüente com os compradores para 

assegurar a realização dos objetivos comuns; 2) integração dos 

conceitos do marketing de relacionamento ao seu planejamento 

estratégico, delegando poderes a todos para melhor 

gerenciamento dos recursos e satisfação das necessidades dos 

compradores. 
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Consoante Kotler (2000, p. 50), o marketing de relacionamento tem cinco 

níveis de investimentos diferentes e dependentes da intensidade do 

relacionamento desejado. O primeiro nível é representado pelo marketing 

básico, no qual o vendedor, de maneira simples, vende o produto. No 

segundo nível, marketing reativo, o vendedor comercializa o produto e 

encoraja o cliente a telefonar se tiver dúvidas, comentários ou queixas. 

Marketing responsável, o terceiro nível, implica na ação do vendedor em 

telefonar ao cliente logo após a venda para aferir se o produto está 

atendendo suas expectativas e solicitar sugestões de melhoria. O quarto 

nível apresenta um passo adicional, é o marketing proativo, no qual o 

vendedor contata o cliente com certa freqüência para informar-lhe as 

melhorias conseguidas com sugestões, novas aplicações do produto e, 

ainda, divulga os novos produtos. Finalmente, com o marketing de parceria a 

empresa trabalha, continuadamente, com os clientes para descobrir meios 

para melhorar suas atividades com os produtos. Em mercados com muitos 

clientes e margens pequenas em lucro unitário, a maioria das empresas 

pratica o marketing básico. Todavia, nos mercados com poucos clientes e 

margens altas em lucro unitário, a maioria das empresas procura praticar o 

marketing de parceria. Como resultado o nível de marketing de 

relacionamento que uma empresa implementa depende do número de seus 

clientes e do grau de margem de lucro que consegue. Assim, muitas vezes, 

o marketing de relacionamento é usado com referência à definição de 

marketing de parceria. 

 

Anderson e Narus (1991) observam que as estratégias de marketing de 

relacionamento podem não ser eficazes em todas as situações. Eles 

analisam que o marketing de transação versus o marketing de 

relacionamento representa mais um problema com os desejos de 

determinado cliente e menos com o tipo de indústria. Argumentam que o 

cliente que valoriza os serviços agregados permanece com seu fornecedor 

por mais tempo, enquanto, há cliente que deseja cortar seus custos e quase 

sempre troca de fornecedor para conseguir menor preço. Assim, para reter o 

cliente, no segundo caso, o fornecedor deve concordar na redução do preço, 
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em função do seu desejo por menos serviços, suporte e outros. Nesse caso, 

o fornecedor procura reduzir seus custos até ou mais que a redução de 

preço ao comprador. De tal modo, a empresa deverá tratar o cliente em base 

transacional no lugar de construir relacionamentos. Existem, por outro lado, 

certos clientes grandes que desejam o produto com o menor preço, porém 

com o nível de serviço anterior. A esta situação, os autores denominam 

“momento da verdade” para o relacionamento e o fornecedor necessita 

responder a esse oportunismo com a paralisação dos serviços adicionais no 

corrente estágio, e, caso pretenda reter o cliente, alguma negociação será 

necessária.  

 

A construção de relacionamentos duradouros é complexa exigindo esforços 

entre as empresas e, consoante Sonnenberg (1992), dez princípios devem 

ser seguidos para se alcançar sucesso, como segue: 

 

      Quando trabalhando em parceria as empresas envolvidas devem: 

1) Esforçar-se para conseguir situações em que ambas ganhem. 

2) Desenvolver estimas recíprocas. 

3) Realizar promessas realistas. 

4) Clarificar objetivos e intenções. 

5) Trabalhar uma relação de longo prazo. 

6) Buscar a compreensão mútua das operações e da cultura 

empresarial. 

7) Designar uma pessoa ou equipe de cada lado para promover e 

cultivar os relacionamentos. 

8) Dividir informações e praticar comunicações diretas. 

9) Compartilhar decisões. 

10)   Manter consistência pelo desencorajamento de rotatividade de 

pessoal e suas mudanças de forma cuidadosa. 

 

Para Lindgreen (2001), a literatura sobre marketing de relacionamento é 

grande e continua em expansão, ressaltando que a história do marketing de 

relacionamento caracteriza-se muito mais pela retórica do que por 



 62 

publicações que evidenciem apoio empírico à sua filosofia para a respectiva 

mudança de paradigma. Com o objetivo de promover as pesquisas 

empíricas, ele desenvolveu um modelo analítico, suportado por extensa 

revisão teórica, que busca facilitar as disciplinas relativas ao marketing de 

relacionamento. O modelo compreende os objetivos, os constructos 

inerentes e os instrumentos do marketing de relacionamento, ressalvando-se 

a falta de consenso entre os pesquisadores quanto aos princípios e aos 

constructos que ainda não foram bem estabelecidos. Sua sugestão está 

inserida na Figura 2.4: 

 

  Marketing 
de 

relacionamento 

  

   
 

  

Objetivos 
 * Satisfação dos 
   clientes 
* Prazer dos 
   clientes 
* Participação de 
   mercado 
* Retenção de 
   clientes 
* Lealdade 

 Definição dos constructos 
* Confiança 
* Compromisso 
* Cooperação 
* Comunicação 
* Valores partilhados 
* Conflito 
* Poder 
* Comportamento sem 
   oportunismo 
* Interdependência 

 Instrumentos 
* Marketing direto 
* Banco de dados 
* Gerência qualidade 
* Marketing de serviço 
* Parceria 
* Escutar 

 

Figura 2.4 – Modelo analítico do Marketing de Relacionamento 
                     Fonte: (Lindgreen, 2001, p. 76) (adaptado) 
 
 

De maneira geral, sem sobrelevar as perspectivas favoráveis da utilização 

das estratégias do marketing de relacionamento, toda e qualquer empresa 

que aspira implementá-las deve selecionar os segmentos e clientes com os 

quais espera incrementar suas relações. Ainda, deve decidir quais os 

clientes, especificamente, que justificam os investimentos e custos 

adicionais para obtenção de melhor lucratividade como resposta às ações do 

marketing de relacionamento e, daí, abordá-los adequadamente. 
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Marketing de relacionamento nos canais de marketing - todas as funções 

desenvolvidas por um canal de marketing para disponibilizar os produtos aos 

seus clientes e consumidores envolvem tempo, esforço, investimentos e 

custos que oneram o preço final dos produtos ou serviços. Os canais de 

marketing, de maneira geral, agregam de 15% a 40% no preço final e há 

razões que podem representar grande oportunidade para melhorar a 

lucratividade e competitividade dos participantes na cadeia de suprimentos. 

Dois fatores são assinalados como responsáveis por este tipo de 

gerenciamento: primeiro, as oportunidades para melhorias são difíceis de 

serem identificadas; e, segundo, as decisões de canais tendem a ser 

governadas pela emoção e não pela razão (Bucklin et al., 1996).  

 

Para Fisher (1997), muitas cadeias de suprimentos nunca foram tão mal, 

pois os custos subiram a níveis sem precedentes em função das relações 

adversárias entre seus participantes, bem como as práticas disfuncionais de 

algumas indústrias como a desconfiança nos preços promocionais. Para 

esse autor há duas funções bem distintas nos canais – a física e a mediação 

de marketing, com custos distintos. Os custos físicos compreendem os 

custos de produção, transporte e estoque. Os custos de mediação de 

marketing se elevam quando o fornecimento excede a demanda ou quando 

há fornecimento inadequado, resultando em perda de oportunidades de 

venda e clientes insatisfeitos.  

 

Como se observa, as empresas necessitam estar em maior contato com 

seus canais para o aprimoramento das ofertas de seus produtos, 

principalmente quanto a ter preços mais competitivos baseados em redução 

de custos, tanto físicos quanto de mediação. Essa nova postura empresarial 

implica na adoção do conceito do marketing de relacionamento e 

implantação das práticas/ferramentas pertinentes como as do ECR. Hirsh e 

Wheeler (1999), precursores desta posição explanam como a importância da 

diferenciação com base no produto está declinando e cedendo seu espaço 

para os canais de marketing. Assim, novas formas de varejo denominadas 

category killer surgem e colocam forte pressão sobre os fornecedores para 
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conseguirem redução dos custos e alto nível nos serviços. No segmento de 

supermercados, o grande exemplo é o Wal-Mart que identificou em seus 

clientes o desejo de comprarem produtos de marca, de forma acessível e 

bons serviços, daí sua parceria com a Procter & Gamble com ações diretas 

nas compras e gerenciamento dos estoques. Como resultado o Wal-Mart 

obteve um enorme crescimento em vendas e lucratividade em mercado 

tradicional de baixas margens de lucratividade.  

 

A seguir, alguns exemplos das parceiras desenvolvidas nos canais de 

marketing, que contribuíram para melhorar a competitividade dos seus 

participantes e aumentar a satisfação dos clientes e consumidores finais. 

 

Alcântara (1999), desenvolveu uma pesquisa tendo como participantes cinco 

grandes atacadistas: Martins, Arcom, Peixoto, Coseli e Vila Nova, e cinco de 

seus fornecedores denominados como parceiros. A diversidade dos 

participantes da pesquisa, com atendimento a diferentes extensões 

territoriais, permitiu uma generalização dos dados obtidos. Graças ao 

crescente aumento da incerteza ambiental, as empresas pesquisadas têm 

procurado formar arranjos cooperativos, em busca de minimização dos 

riscos inerentes do negócio e a probabilidade do surgimento de ações de 

oportunidades entre esses participantes. Como limitador à expansão dos 

arranjos existia a falta de um modelo mais consistente a ser seguido como 

sinalizador das mudanças, que minimizaria os custos decorrentes dos erros 

oriundos dessas.  

 

Silva e Fischmann (1999), realizaram um estudo multicaso com três grandes 

varejistas e oito indústrias de alimentos, tendo como característica a 

utilização da troca eletrônica de dados (EDI), principalmente, os pedidos e 

espelhos das notas fiscais. Como benefícios observados com estas 

integrações foram observados: maior integração da cadeia logística, 

disponibilidade de mais informações, melhoria no atendimento ao cliente, 

com impactos positivos na imagem da empresa, ampliando a vantagem 

competitiva frente a outros concorrentes, e, aumento de satisfação dos 
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clientes, com menor número de devoluções. Foram encontrados diferentes 

estágios do processo de adoção das ferramentas ECR, e ao longo do 

processo, as empresas perceberam a importância de tornar essas 

ferramentas de gestão mais estratégicas. 

 

Em busca de melhorias para suas ofertas de FLV, o Grupo Pão de Açúcar 

implantou um programa para tornar seus fornecedores/produtores 

verdadeiros parceiros do varejo. Mediante uma reestruturação operacional 

foram celebrados contratos de fornecimento com cerca de 400 produtores de 

FLV. Assim, os produtores são estimulados e orientados quanto a produtos e 

quantidades a serem efetivamente absorvidos pelas lojas onde serão 

entregues os produtos. Com essa orientação há racionalização de custos e 

eliminação de desperdícios, induzindo o uso racional e planejado de 

insumos, bem como há uma previsão estável das receitas, com preços e 

margens (entre 10% a 30%, dependendo do produto) pré-negociadas (Cury 

& Freitas, 2001).  

 

Teorias subjacentes ao marketing de relacionamento – Economia, 

Psicologia e Direito são algumas das ciências que têm contribuído com suas 

teorias para o estudo de marketing de relacionamento em relação às suas 

características. Quanto a relacionamentos com os canais de marketing 

encontram-se, entre algumas, três teorias intensamente aplicadas nos 

estudos empíricos – da Economia oferece-se a teoria economia dos custos 

de transação (ECT) e, da Psicologia Social, a teoria da troca social, que trata 

dos comportamentos dos participantes em pequenos grupos ou díades. A 

terceira é a teoria baseada nos recursos que procura explicar o que leva 

uma empresa a ter sucesso. Será apresentada, a seguir, uma breve 

discussão sobre suas contribuições, sem pretensões de esgotar-se todos os 

seus conceitos, aplicações e abrangências. 

 

Teoria Economia dos Custos de Transação (ECT) – está baseada no 

trabalho de Williamson (1985), para quem uma transação ocorre quando um 

produto ou serviço tem transferências entre interfaces separadas 
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tecnologicamente. Seus princípios são para comparar os custos de 

planejamento, adaptação e monitoramento de tarefas completas sobre 

determinada estrutura de governança ou controle. Assim, pode-se dizer que 

o foco da ECT se encontra nos custos para se efetuar uma troca ou através 

da troca entre duas empresas no mercado, ou na transação para se 

transferir recursos entre as funções integradas verticalmente em uma 

empresa, levando-se em consideração que a informação é imperfeita e tem 

custos. 

 
Os custos da transação podem ser classificados em dois tipos, levando-se 

em consideração o momento da transação como tempo zero, sendo os 

anteriores denominados ex ante e os posteriores denominados ex post. Em 

relação aos contratos esses custos são interdependentes, tornando-os 

fatores complicadores nas transações. Neves et al. (2001), em relação aos 

canais de marketing, propõem os seguintes custos ex ante: procura pela 

informação do preço, venda incerta dos produtos, seleção de alternativas, 

tempo de negociação, redação de contratos, procura por informações de 

qualidade, procura por compradores e vendedores. E, como custos ex post: 

monitoramento de performance, retificações de contratos, novas 

negociações, monitoramento de direitos sobre propriedades, monitoramento 

de direitos tecnológicos, monitoramento do uso da marca, adaptação, 

disputas legais, risco de não entrega (fornecimento) e risco de perda de 

contratos.   

 

A ECT sustenta que as pessoas agirão de maneira oportunista se este 

comportamento for possível e lucrativo. Além disso, o oportunismo estará 

particularmente presente nas atividades econômicas cujas transações 

demandem investimentos específicos em recursos humanos e de capital. 

Assim, os agentes econômicos engajados em uma transação, buscam 

maximizar seus retornos, tendo, às vezes, comportamentos oportunistas.  

Como há muitas circunstâncias dentro de uma relação comprador-vendedor 

que permitem o oportunismo, a ECT recomenda uma estrutura de 

governança como meio de reduzi-lo, pois sua eliminação total é quase 
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impossível e com custo proibitivo. Outro comportamento assumido na ECT é 

o da racionalidade limitada (bounded rationality), de acordo com a qual, 

apesar de se desejar agir racionalmente, as limitações cognitivas à 

formulação e à resolução de problemas complexos impedem que tal 

aconteça. Os dirigentes da empresa são intencionalmente racionais, porém 

limitados em decorrência da complexidade do ambiente que cerca suas 

decisões (Williamson, 1985). 

 

Rindfleisch e Heide (1997) demonstram que a maior parte dos trabalhos 

empíricos ligados à ECT tem sido realizada pelos pesquisadores de 

marketing devido ao compartilhamento do mesmo foco: as transações, o que 

torna interessante a aplicação da teoria, e as técnicas de mensuração e 

quantitativas de pesquisas aplicadas. Assim, há estudos na área de uso de 

força de vendas direta versus representantes, nível de oportunismo dos 

vendedores, integração de canais para ingresso em mercado externo, nível 

de compromisso no relacionamento entre fabricante e distribuidores, entre 

outros. 

 

Para Rosenbloom (1995), apesar da ECT ter uma abordagem interessante 

na literatura acadêmica, ela tem limitações substanciais sob o ponto de vista 

de utilidade gerencial. Ele refuta essa abordagem nos canais de marketing 

com base em cinco pontos. Primeiro, a ECT trabalha apenas com uma 

estrutura dicotômica para os canais: integração vertical ou membros 

independentes, o que não dá oportunidade para se analisar as múltiplas 

estruturas de canais possíveis para a maioria das situações em que é 

impraticável a integração vertical. O segundo ponto diz respeito ao 

oportunismo por falta de maior reflexão sobre os comportamentos nos 

canais. Ignoram-se constructos como cooperação, trabalho em equipe, 

parcerias e alianças estratégicas que prevalecem nos canais, em vez disso 

se salienta um comportamento extremo de auto-interesse pelos canais. 

Terceiro, não há distinção entre os problemas relacionados aos de curto e 

de longo prazos. Como quarto ponto, destaca que há dificuldade em 

operacionalizar o conceito relacionado a ativos específicos de transação. E, 
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finalmente, a dimensionalidade da ECT negligencia muitas variáveis 

relevantes para decisões sobre canais como as relacionadas a: mercado, 

produto, empresa, ambiente, comportamento e outros intermediários. 

 

Teoria da Troca Social – para esta teoria as relações são sustentadas 

quando relativamente recompensadoras e descontinuadas quando são 

relativamente custosas. Kelley e Thibaut ampliaram esse pensamento em 

sua obra Interpersonal relations: A theory of interdependence, publicada em 

1978. Ambos argumentaram que as relações interpessoais, como outras 

espécies de comportamentos, são avaliadas pela pessoa em função do valor 

das conseqüências, ou seja, custo e recompensa. A condição básica das 

relações interpessoais é a interação, a qual envolve o comportamento 

diádico, sendo que os comportamentos são afetados reciprocamente. 

Quando as pessoas se juntam, elas escolhem vários comportamentos de um 

repertório próprio de comportamentos como parte da interação, sendo que o 

resultado final depende dos relativos custos e recompensas, para estas há o 

prazer e as satisfações associadas aos comportamentos, e para os custos 

têm-se fatores inibitórios como o esforço físico e mental, a ansiedade ou, 

quem sabe, o embaraço. A situação torna-se complexa quando a interação 

se dá com mais de uma pessoa (Littlejohn, 1988).  

 

Na interação diádica, os comportamentos dos participantes são pareados e 

produzem resultados particulares para cada um. Para uma relação 

permanecer sustentável, cada participante deve avaliar a atividade mútua 

acima de certo nível. No caso de resultados inadequados esses autores 

propõem uma matriz em que há um nível de comparação (NC), no qual a 

pessoa está satisfeita com a relação, e um nível de comparação de 

alternativas (NCalt), em que o nível de resultado esta acima do qual a 

pessoa permanecerá na relação. Como os resultados variam com o tempo e 

o julgamento da pessoa também, dependente dos resultados relevantes, 

esta se adapta aos novos níveis experimentados. Assim, após uma 

mudança ascendente para um novo nível, os resultados desejados perdem 

gradativamente sua atratividade, e depois de uma mudança descendente 
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para um novo nível inferior, a decepção dissipa-se gradativamente e os 

resultados outrora receados acabam sendo aceitos (Littlejohn, 1988).   

 

Essa teoria de forma explícita compara a formação e continuidade de um 

relacionamento com as características de um casamento e coloca as 

interações entre as pessoas e organizações no centro dos relacionamentos, 

conceitos habilmente utilizados por Dwyer et al. (1987). Com essa metáfora 

do casamento, os acordos entre as partes superam os auto-interesses de 

imediato, e, assim, provavelmente, guiarão os comportamentos interativos, a 

satisfação e a estabilidade dos relacionamentos (Berscheid & Reis, 1998). 

 

Graças à importância dada às interações, a teoria da troca social serviu de 

inspiração ao IMP para desenvolver o seu modelo “abordagem interativa”. 

Após pesquisar centenas de empresas na Europa, o IMP admitiu que um 

modelo baseado na cooperação comprador-vendedor em vez do tradicional 

modelo baseado na relação comprador-vendedor como adversários 

representava com mais propriedade os dados. Esse modelo conceitua as 

interações comprador-vendedor como diádicas aos níveis individuais e de 

suas empresas influenciadas pelo ambiente e um conjunto de constructos 

relativos ao poder/dependência, cooperação, expectativas, proximidades e 

clima interativos. A interação comprador-vendedor é uma série de interações 

sociais com prazos curtos, que são influenciadas pelo processo de longo 

prazo que une as empresas. O clima dessas relações pode ser pensado 

como uma cultura híbrida desenvolvida entre ambos, porém diferente das 

próprias (Wilson, 1995). 

 

Como se observa as trocas sociais são a essência dos relacionamentos. As 

trocas entre os parceiros são direcionadas pelo auto-interesse e 

caracterizadas pela cooperação e reciprocidade com intenções de se obter 

benefícios econômicos recíprocos e até resultados não econômicos (Dwyer 

et al., 1987). Os resultados das partes são afetados pelos processos de 

transformação e comunicação (Duncan & Moriarty, 1998). Destarte, quando 

os indivíduos ou grupos de indivíduos das empresas realizam interações 
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como membros de um canal de marketing, segundo Rosenbloom (1995), há 

um sistema social interorganizacional e, como tal, não deve ser visto 

simplesmente como um sistema econômico afetado apenas pelas variáveis 

econômicas. Como em todos os sistemas sociais, as dimensões 

comportamentais: conflito, poder, papéis e processos de comunicação se 

fazem presentes e atuantes. 

 
Teoria Baseada nos Recursos – define recursos como entidades tangíveis 

e intangíveis para produzir ofertas eficazes que tenham valor para certos 

segmentos de mercado. Os recursos não estão restritos aos ativos tangíveis 

da empresa, mas são entidades disponíveis à empresa que podem 

proporcionar determinada capacidade. Assim, os recursos podem ser: 

financeiros (reservas e acesso a financiamentos), físicos (fábricas, matéria 

prima e equipamentos), legais (patentes e direitos), humanos (habilidades e 

conhecimentos dos funcionários), organizacionais (controles, competências, 

procedimentos e cultura), informações (conhecimento sobre o mercado, 

concorrência e tecnologia), e de relações (relacionamentos com 

fornecedores, clientes e concorrentes). Essas entidades podem capacitar 

potencialmente uma empresa a ter mais vantagem competitiva sobre os 

concorrentes no mercado e, desse modo, conseguir uma performance 

financeira superior (Hunt, 1997). 

 

Fahy e Smithee (1999) ressaltam que essa teoria tem uma lógica muito 

simples. Ela assume que o resultado desejado dos esforços gerenciais 

dentro de uma empresa é uma vantagem competitiva sustentável, que 

permite à empresa resultados econômicos ou retornos acima da média do 

mercado. Para conseguir realizar e sustentar vantagem, esses autores 

afirmam que os recursos chave da empresa têm como características: valor, 

e barreiras à imitação e à apropriação pelos concorrentes. Nem todos os 

recursos têm a mesma importância ou, tampouco, possuem potenciais iguais 

para serem fonte de vantagem competitiva sustentável. A maximização do 

retorno dá-se pelo desafio à gerência da empresa no desdobramento dos 
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recursos chave em seus produtos e mercados para alcançar a vantagem 

competitiva. 

 

De certa maneira, os recursos da empresa são arranjados em recursos 

complexos. A capacidade em desenvolver produtos inovadores pode ser 

considerada como recurso complexo, em função da combinação de recursos 

básicos. No desenvolvimento desse produto inovador há a combinação das 

habilidades e dos conhecimentos dos funcionários (recursos humanos), da 

tecnologia da informação (recursos físicos), da pesquisa de mercado 

(recurso das informações) e de outros recursos. Em vista dos recursos 

básicos serem usados de forma coerente, com sinergia e induzirem a 

empresa a um aumento de sua eficácia ou eficiência, esses passam a ser 

referenciados como competências essenciais (Prahalad & Hamel, 1990). 

 

Os recursos intangíveis representam as entidades mais importantes para o 

sucesso da empresa. Consoante Hall (1994), o saber fazer (know how) do 

funcionário é um dos mais importantes fatores para a vantagem competitiva 

da empresa e para o seu contínuo crescimento se requer treinamento e/ou 

“aprendizagem com o fazer”. As redes organizacionais são essencialmente 

envolvidas pelas relações humanas que transcendem os requerimentos das 

estruturas e relações comerciais. Os relacionamentos dos funcionários e 

inter-relacionamentos funcionais da empresa com seus fornecedores e 

canais de marketing formam um saber fazer (know how) e deve ser 

considerado um recurso intangível para efeitos de vantagem competitiva.  

 

Para McWilliams e Gray (1995), uma das áreas mais importantes e 

desafiadoras da empresa diz respeito às estratégias cooperativas e aos elos 

interorganizacionais.  As estratégias quando escolhidas apropriadamente 

permitem às empresas participantes a criação de maior valor pela junção e 

compartilhamento de recursos em busca da maximização das respostas às  

incertezas dos comportamentos e do ambiente. Após análise de diferentes 

estratégias de integração esses autores apresentaram um modelo integrado 

que inclui as teorias abordadas. O modelo considera que os arranjos 
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organizacionais escolhidos para facilitar as estratégias cooperativas 

interorganizacionais entre as empresas são contingências ao nível dos 

custos de transação, ao nível e tipo de incertezas enfrentadas pelas 

empresas, e aos recursos das empresas alocados, assim expressos na 

fórmula: 

 
Grau de integração = f (custos de transação, comportamento 
incerto, ambiente incerto, recursos da empresa) 

  
Para esses autores os recursos internos que não se apresentam como fonte 

de recurso para uma vantagem competitiva, mas necessários, podem ser 

eficientemente expandidos pelo uso de arranjos cooperativos ou através de 

“quase integração” com outras empresas – fornecedores ou canais. 

 

Em resumo, as teorias subjacentes ao marketing de relacionamento, 

brevemente analisadas, apresentam contribuições para este trabalho, que 

podem ser explicitadas como segue: 

 

?? Da teoria economia dos custos de transação oferece-se um 

embasamento para análise dos custos envolvidos nas relações 

empresa-canal para reduzi-los. No mercado atual torna-se imperativo 

as empresas buscarem a redução de custos para atenderem 

apropriadamente o desejo dos consumidores finais quanto ao que 

desejam pagar pelos produtos. 

 

?? Da teoria da troca social observam-se os fundamentos das interações 

humanas presentes nos relacionamentos. Os eventos entre as 

empresas são realizados pelas pessoas, que produzem os 

constructos necessários para a consolidação ou não dos 

relacionamentos. 

 

?? Da teoria baseada nos recursos emergem conceitos para serem 

operacionalizados para uma empresa ser mais competitiva no 

mercado. Sem ser específica quanto a instrumentos relaciona-se com 
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as duas teorias anteriores enfatizando a importância chave das 

competências das pessoas para o sucesso da empresa. 

 

2.1.3 - As relações comprador-vendedor 

 
A passagem do marketing transacional para o movimento do marketing de 

relacionamento estimulou os pesquisadores a desenvolverem modelos 

diádicos para as interações comprador-vendedor. Wren e Simpson (1996) 

após realizarem uma profunda análise de cinco modelos significativos 

desenvolvidos por: Weitz (1981); Campbell (1985); Dwyer et al. (1987); 

Williams et al. (1990), e, Ganesan (1994), apresentam um modelo mais 

compreensivo que os anteriores, conforme Figura 2.5.  

 

AMBIENTE DA INTERAÇÃO 
 
 
 
Características do 
Vendedor 
* Características 
   pessoais 
* Habilidades em 
   venda adaptativa 
* Conhecimentos 
 

  
Estrutura do relacionamento 
* Troca relacional 
* Percepção do papel 
* Divisão do poder 
 
           
Clima da comunicação 
* Freqüência 
* Direção 
* Modalidade 
* Conteúdo/influência 
 

  
 
 
Características do 
Cliente 
* Tarefas em compras 
* Estrutura do centro 
   de compras 
* Estratégias de 
   compras 

                            
 

  

  Resultados da interação 
* Baseados na atitude 
   - Cooperação 
   - Satisfação 
   - Confiança 
   - Compromisso 
* Baseados no desempenho 
   - Quotas de vendas 
   - Objetivos de lucros 

  

 

Figura  2.5 - Um modelo sintético do relacionamento 
                     comprador-vendedor 
                     Fonte: Wren e Simpson (1996) (adaptado) 
 
 
Este modelo integra quatro dimensões. A primeira – características do 

vendedor e variáveis de seu comportamento - reconhece que cada vendedor 
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se apresenta com um único conjunto de habilidades e capacidades que 

impacta o ambiente relativo às vendas. Colaboram para tal suas 

características pessoais, técnicas em venda adaptativa e certo nível de 

conhecimento sobre o cliente. A segunda dimensão – características do 

cliente – considera os fatores relativos às tarefas de compras, estrutura do 

centro de compras e estratégias de compras. A terceira dimensão – 

ambiente de interação – procura enfatizar o papel das interações entre as 

pessoas na determinação da efetividade na interface comprador-vendedor. 

Ela compõe-se de duas sub-dimensões: estrutura dos relacionamentos e 

clima da comunicação. A quarta dimensão – resultados da interação - inclui 

as variáveis que refletem as conseqüências baseadas nas atitudes e nos 

desempenhos de ambos.  

 

Apesar da presteza na elaboração de um modelo integrador baseado em 

outros cinco grandes estudos, ele merece, pelo menos, três observações 

necessárias para exposição dos constructos presentes nas interações 

comprador-vendedor. A primeira diz respeito à ausência do “risco percebido” 

nas decisões de compra, que se refere à magnitude das conseqüências 

adversas sofridas por quem toma decisões de compra, caso ele não faça 

uma escolha certa, e à incerteza dentro da qual ele precisa decidir (Sheth, 

1981). A segunda trata de ressaltar o papel da função compras como foco 

para vantagem competitiva da organização nos processos de compras 

estratégicas (Iyer, 1996; McGinnis & Vallopra, 1999). A terceira relaciona-se 

às competências dos compradores necessárias e presentes nas interações 

com os vendedores, cada vez mais enfatizadas na literatura (Giunipero & 

Pearcy, 2000; Hughes & Billson, 1995; Narasimhan et al., 2001).  

 

Segundo Werani (2001), nos relacionamentos entre as empresas, os 

compradores e vendedores somam competências únicas de diferentes áreas 

funcionais. Estas competências podem envolver diferentes curvas de 

aprendizagem e níveis de eficiência. Quando combinadas, a díade ganha 

acesso a recursos que permitem a criação de valor superior no mercado. O 

valor representa o resultado das relações estimadas entre benefícios e 
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sacrifícios das diferentes partes, tendo a interação cooperativa comprador-

vendedor como seu antecedente. 

 

Assim, na perspectiva de fornecer um melhor entendimento sobre a 

importância da díade é apropriado destacar e conceituar os principais 

constructos presentes e produtos da interação entre esses profissionais 

quando em relacionamentos de longo prazo que caracterizam a estratégia 

de marketing de relacionamento. Conforme Lindgreen (2001), os constructos 

são: comunicação, confiança, compromisso, cooperação, valores 

partilhados, conflito, poder, comportamento sem oportunismo e 

interdependência.  

 

A comunicação é um processo complexo (Littlejohn, 1988). É a primeira 

variável presente no início de qualquer entrevista de vendas, que pode ser 

provocada por uma comunicação escrita ou oral. O estilo da redação, a 

tonalidade da voz e o conteúdo da comunicação inicial definem, 

provavelmente, as primeiras impressões de uma ou ambas as partes e 

poderá afetar a natureza do relacionamento que se inicia. A comunicação 

diádica torna-se, assim, o mecanismo para se transmitir informações 

persuasivas, exercício do poder, coordenar e controlar atividades de 

marketing entre as partes (Wren & Simpson, 1996). As informações entre as 

partes são os elos que constituem os relacionamentos, inclusive os 

comerciais e outros envolvidos nos negócios. Por ser mais intensiva no 

marketing de relacionamento, em todos os níveis, a comunicação necessita 

um gerenciamento entre as funções no planejamento e monitoramento das 

mensagens para uma estratégia consistente e inconsistente (Duncan & 

Moriarty, 1998). 

 

A comunicação é, também, um processo interdependente e adaptativo, em 

que os comunicadores afetam-se mútua e simultaneamente, envolvendo 

feedback. Comprador e vendedor, no caso, ajustam-se e adaptam-se 

continuamente ao mundo das pessoas e aos objetos às suas voltas. Através 

do feedback, reverso do fluxo da mensagem pelo qual cada um pode reagir 
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rapidamente aos signos resultantes dos próprios signos, ambos se ajustam e 

se regulam constantemente para realização de uma interação efetiva 

(Littlejohn, 1988). 

 

Anderson e Narus (1990) ressaltam que a comunicação representa um papel 

significativo no desenvolvimento da segurança quanto à continuidade do 

relacionamento, servindo para reduzir o nível dos conflitos disfuncionais que 

possam ocorrer. Anderson e Weitz (1992), ao examinarem a utilização de 

promessas nos canais de marketing, observaram que uma comunicação 

aberta representa grandes benefícios às partes, como fruto de 

encorajamento de alto nível no comprometimento entre estas. 

Adicionalmente, notaram que os fabricantes e canais têm compromissos 

mais significativos às suas relações quando percebem um alto nível de 

comunicação aberta nos relacionamentos. Ocorrem mais e melhores 

comunicações nas díades que envolvem grandes interesses para uma ou 

ambas as partes e nas quais as pessoas da direção são percebidas como 

sendo competentes (Anderson & Weitz, 1989). 

 

Na literatura sobre canais de marketing, diversos estudos destacam a 

confiança como um constructo central para o entendimento da constituição 

e manutenção dos relacionamentos (Dwyer et al., 1997). Evidências 

empíricas demonstram que a confiança representa uma variável relacionada 

à “qualificação do vendedor” e não uma variável relacionada ao vendedor 

“vencedor do pedido” (Doney & Cannon, 1997), promove a cooperação entre 

comprador-vendedor, aumenta o compromisso com o relacionamento 

(Morgan & Hunt, 1994) e reduz os conflitos (Anderson & Narus, 1990). 

 
Para Morgan e Hunt (1994, p. 23), confiança é a crença existente em um 

relacionamento no qual uma parte tem segurança quanto à confiabilidade e 

integridade da outra parte em uma troca. Valores compartilhados, 

comunicação e ausência de comportamento oportunista representam 

antecedentes da confiança, porém suas afirmações ignoram o poder. Esses 

autores não negam a importância quanto ao entendimento do poder, porém, 
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como na ciência médica que procura entender doença e saúde, a ciência de 

marketing deve entender os relacionamentos como funcionais ou 

disfuncionais. Assim, o sucesso de um relacionamento de longo prazo está 

mais associado à ausência do exercício do poder coercitivo e à presença da 

confiança e compromisso. Para Ganesan (1994), confiança é um ingrediente 

necessário para os relacionamentos de longo prazo pela provocação da 

mudança de foco às condições futuras. 

 

Doney e Cannon (1997) afirmam que o comportamento do vendedor no 

campo é parcialmente atribuído à cultura, sistema de recompensas e 

programas de treinamento de sua empresa. As empresas compradoras 

assumem que esse comportamento reflete os valores e predisposições do 

fornecedor. Nos casos em que o comprador possui experiência limitada com 

o fornecedor, a confiança nesse fornecedor será inferida com base na 

percepção da confiabilidade no vendedor. Assim, há uma transferência da 

confiança no vendedor para sua empresa e vice-versa. Daí, a confiança do 

comprador em um fornecedor baseia-se nos encontros com o vendedor, 

contribuindo para reduzir a percepção de risco associado a um possível 

comportamento oportunista do fornecedor (Ganesan, 1994). 

 
Compromisso representa uma parte integral e central de qualquer 

relacionamento de negócios (Morgan & Hunt, 1994). Em muitos estudos ele 

é descrito como uma espécie de intenção permanente para construir e 

manter um relacionamento de longo prazo (Anderson & Weitz, 1992; Dwyer 

et al., 1987). Quando empresas compradoras e vendedoras usam parceria 

para realizarem benefícios mútuos, elas necessitam ter consciência da 

necessidade de desenvolverem compromissos recíprocos (Landeros et al., 

1995). 

 

Empresas mutuamente compromissadas inclinam-se à cooperação e ação 

recíproca no atendimento às solicitações, tornam-se flexíveis, trocam 

informações e engajam-se na solução de problemas (Noordewier et al., 
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1990). Como resultado há melhorias no processo de troca e aumento de 

lucratividade para ambas as partes (Anderson & Weitz, 1992). 

 

Cooperação representa um fator necessário para o sucesso de 

relacionamentos nos quais os recursos dos participantes são utilizados nos 

processos decisórios. Assim, a interdependência das partes se torna 

presente e, na medida em que cresce, aumenta a necessidade de 

comunicação (Beebe & Masterson, 1994). Cooperação dá-se em situações 

nas quais as partes trabalham juntas para realizar objetivos mútuos ou 

resultados singulares com expectativas de reciprocidade ao longo do tempo 

(Anderson & Narus, 1990). 

 

De acordo com a teoria de dependência dos recursos (Ulrich & Barney, 

1984), o ambiente é visto como uma fonte de recursos raros, valiosos e 

essenciais para a sobrevivência da organização. As organizações são 

incapazes de gerarem internamente todos os recursos ou funções 

requeridas para as próprias sustentações. Desta maneira, elas necessitam 

realizar transações e relacionamentos com outras instituições do ambiente 

que possam supri-las dos recursos e serviços necessários. Daí, dois 

problemas potenciais surgem: primeiro, uma falta de auto-suficiência cria 

dependência potencial de outras partes; e, segundo, surgem incertezas no 

processos decisórios da empresa pelo não controle do fluxo dos recursos 

por falta de uma previsão acurada. Para restringir as incertezas, as 

empresas procuram desenvolver relações de trocas cooperadas com vistas 

a manter negociações quanto à disponibilidade dos recursos e tornar mais 

previsíveis as ações mercadológicas. Consoante Morgan e Hunt (1994) para 

o sucesso do marketing de relacionamento, em todos os contextos, 

requerem-se comportamentos cooperativos dos parceiros. 

 

Valores partilhados representam um conjunto relativo de crenças e atitudes 

sobre o que é ou não apropriado a ser feito. De maneira geral os valores que 

afetam os comportamentos dos funcionários são derivados de duas fontes: 

do próprio indivíduo ou da organização. Um sistema de valores 



 79 

organizacionais dá origem à cultura corporativa, que influencia os valores 

individuais dos funcionários, que devem se comportar de forma consistente 

com o mesmo (Schermerhorn, 1986).  

 

Morgan e Hunt (1994), afirmam que nos casos em que os parceiros de um 

relacionamento compartilham valores, eles demonstram mais 

comprometimento com esse relacionamento. Os valores compartilhados 

referem-se a comportamentos relacionados à ética, qualidade de produtos, 

táticas promocionais, serviços, etc. Adicionalmente, têm-se dado atenção 

aos comportamentos relacionados às normas quanto à flexibilidade, troca de 

informações, investimentos idiossincráticos, contratos e solidariedade entre 

os parceiros (Anderson & Wietz, 1992). 

  

Segundo Brunner e Zeltner (1994, p.58), conflito compreende a existência 

simultânea de interesses totais ou parcialmente não conciliáveis entre duas 

ou mais pessoas. Ele também ocorre quando metas objetivas de alguma 

estrutura social como as de grupos, de instituições ou de organizações 

contradizem as necessidades e interesses de seus membros.  

 

Para Morgan (1996, p. 197), a existência de pontos de vista rivais, bem 

como de diferentes orientações e objetivos, pode contribuir muito para 

melhorar a qualidade de tomada de decisão das partes. O conflito facilita o 

processo de acomodação mútua através da exploração e resolução de 

diferenças, ajudando, assim, a estimular mudanças ou a manter a situação. 

Há cinco estilos diferentes que podem ser adotados pelos parceiros para se 

chegar a um acordo e balanceamento dos interesses: 

 

?? Impeditivo – ignora os conflitos, coloca os problemas em suspenso, 

evita confrontação pelo uso de sigilo, usa as regras burocráticas para 

evitar o conflito. 

 

?? Negociador – negocia, procura entendimentos e compromissos, 

encontra soluções que satisfaçam ambos. 
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?? Competitivo – cria situação perda/ganho, rivalidade, utiliza jogos de 

poder, força submissão. 

 

?? Acomodador – cede, submete-se e obedece às conformidades. 

 

?? Colaborador – soluciona problemas, confronta diferenças e divide 

idéias, procura soluções integrativas, busca o ganha-ganha, vê 

problemas e conflitos como desafios. 

 

No campo das relações sociais, designa-se como poder a capacidade de 

uma pessoa (A) mudar o comportamento, a atitude e a convicção de outra 

pessoa (B) (Brunner & Zeltner, 2000, p. 197). Organizações e indivíduos 

buscam o poder para promover seus próprios interesses e, quem sabe, 

principalmente, seus próprios interesses pecuniários, inclusive para obter 

adesão à sua visão econômica. Quanto maior a capacidade de impor tal 

aspiração e alcançar a apropriada finalidade, maior o poder da organização 

ou do indivíduo (Galbraith,1984). 

 

Assim, o poder na relação comprador-vendedor refere-se à capacidade de 

um deles para controlar ou influenciar a estratégia de marketing do outro 

membro, tornando possível a mudança de seu comportamento, ou forçá-lo a 

seguir uma atividade que não cumpriria normalmente (Rosenbloom, 1995).  

O poder de cada parte está diretamente ligado à interdependência da 

relação entre ambos. Poder desbalanceado está relacionado à dependência 

do outro parceiro, sendo que o acesso a recursos escassos dá a uma 

organização mais poder do que àquela que depende desses recursos. 

Aquele que tem mais poder pode usa-lo para realizar demandas sobre a 

parte mais fraca. Os varejistas, quase sempre, podem exercer considerável 

poder sobre os fabricantes (Rosenbloom, 1995). 

 

Comportamento sem oportunismo tem sua origem na teoria economia de 

custos de transação, que define oportunismo como “procura do auto-



 81 

interesse com astúcia” (Williamsons, 1985, p. 47). Como comportamentos 

oportunistas sugerem-se os envolvidos com mentiras e fraudes, bem como 

formas sutis de desonestidade, como as que violam os acordos. Para 

Morgan e Hunt (1994), quando uma parte acredita que a outra parte se 

apresenta com comportamento oportunista, ela perde sua confiança sobre o 

outro, provocando uma queda no compromisso do relacionamento. Os 

parceiros passam a não se acreditarem mais. 

 

Comportamentos oportunistas representam um grande problema na medida 

em que um relacionamento baseia-se em grandes investimentos cujos 

valores estão limitados fora do ponto focal da parceria. Um fornecedor, por 

exemplo, que invista no treinamento dos funcionários de um comprador, 

posteriormente, pode ter dificuldades em conseguir um novo comprador em 

seu lugar. O comprador pode explorar de forma oportunista a situação pela 

demanda de várias concessões ao vendedor, tornando apropriada a 

provocação de um impacto negativo na performance da parceria (Rindfleisch 

& Heide, 1997).  

 

Interdependência se dá quando as partes realizam, em conjunto, 

investimentos específicos e compartilham interesses na manutenção do 

relacionamento. Porém, as partes são vulneráveis da dependência e 

necessitam proteger seus investimentos. Ativos em conjunto podem 

contribuir positiva ou negativamente, como a interdependência permite a 

cada parte ter o poder de continuar ou interromper as alianças operacionais. 

Interdependência bilateral ou interdependência assimétrica podem levar 

ambas à situação de reféns. Muitos investimentos específicos para o 

relacionamento são prováveis custos invisíveis, próprios a esse e inservíveis 

para outras atividades (Scott, 1999). 

 

Em resumo, os constructos subjacentes às relações comprador-vendedor 

quando em relacionamento de longo prazo são complexos e 

interdependentes. Por exemplo, cooperação conduz à confiança que, por 

seu turno, conduz a grande disposição de cooperar no futuro, que daí gera 
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grande confiança e assim por diante (Anderson & Narus, 1990). Cooperação 

e comunicação resultam no aumento da funcionalidade do conflito como 

resultado de um aumento da confiança (Morgan & Hunt, 1994). 

Compromisso e confiança são importantes para se conseguir cooperação 

(Morgan & Hunt, 1994). 

 

Quer funcionando como antecedentes ou como conseqüentes, os 

constructos merecem amplo entendimento conceitual para o 

desenvolvimento das competências nos vendedores, que são os principais 

responsáveis para formação de imagem da empresa fornecedora junto aos 

compradores durante seus encontros de vendas. 

 

2.2 - A venda pessoal 

 

A venda pessoal é um dos instrumentos do composto de comunicação de 

marketing, ao lado da propaganda, promoção de vendas, marketing direto, 

internet, relações públicas, merchandising e publicidade. É a única parte do 

composto de comunicação de marketing em que a comunicação é realizada 

de forma pessoal e interativa entre a empresa e seus clientes (Lambin, 

2000).  

  

Para Spiro e Weitz (1990) a venda pessoal é um processo de comunicação 

interativo que permite a flexibilização das mensagens do vendedor às 

necessidades, desejos, crenças e valores dos clientes, que se apresentam 

de modo diversificado. A flexibilização das mensagens permite o 

desenvolvimento de um processo de vendas pelo vendedor para cada 

cliente, com os seguintes passos: 

 

1) Busca de informações essenciais sobre os clientes com 

perspectiva de negócios, antes ou durante a interação. 

 

2) Desenvolvimento de táticas de abordagens com base nessas 

informações. 
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3) Adaptação e transmissão de mensagens pessoais aos clientes 

com perspectiva de negócios. 

 

4) Avaliação dos resultados das abordagens e mensagens pessoais 

utilizadas. 

 

5) Ajustamento das mensagens pessoais conforme a avaliação. 

 

Graças às suas características, a venda pessoal torna-se um dos pontos 

mais eficazes para gerar satisfação nos clientes. Antes de realizarem as 

compras os clientes desenvolvem atitudes e expectativas através das 

mensagens publicitárias, promoções, literatura dos produtos, "boca-a-boca", 

bem como suas experiências anteriores relacionadas à empresa e seus 

produtos. Cabe ao vendedor decodificar as atitudes e expectativas dos 

clientes para oferecer os produtos adequados às suas necessidades e 

desejos. Além disso, o vendedor precisa estar atento às distorções das 

percepções dos clientes quanto aos produtos, serviços pós-venda, 

condições de fornecimento e satisfação de outros clientes relacionados à 

sua empresa. Diante deste tipo de problema o vendedor deverá influenciar 

os clientes para corrigirem suas percepções e resgatar a credibilidade nos 

produtos e imagem da sua empresa (Lele & Sheth, 1991). 

 

Adicionalmente à cortesia, a maneira de prestar informações e serviços, bem 

como as mensagens sobre as formas da empresa realizar negócios, 

transmitidas pelo vendedor, podem afetar o relacionamento e satisfação dos 

clientes. Durante a interação o vendedor procura chamar a atenção dos 

clientes em perspectiva para os benefícios dos produtos e, ao solicitar que 

estes os comprem, ele estará prestando um serviço e não pedindo um favor. 

O vendedor profissional não tenta persuadir os clientes a menos que tenha 

plena convicção de que os produtos atendam suas necessidades (Miguel, 

1995).  
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Por estas razões a empresa necessita definir uma missão para a força de 

vendas e quais devem ser suas contribuições para a realização dos planos 

estratégicos da empresa ou unidade de negócios. A missão da força de 

vendas deve ser baseada na análise e entendimento dos ambientes interno 

e externo da empresa. A análise do ambiente interno envolve a revisão do 

negócio, missão, políticas, objetivos, competências e recursos disponíveis 

para as realizações. A análise do ambiente externo já implica em identificar e 

avaliar as forças que atuam sobre a empresa: clientes, clientes dos clientes, 

canais de marketing, intensidade dos concorrentes, potencial do mercado, 

forças reguladoras, tecnologia, economia, política, tendências culturais e 

sociais (Ryans & Weinberg, 1991). 

 

Assim como existem as forças propulsoras de mudança no estilo de vida dos 

consumidores, há as forças propulsoras de mudança no campo de vendas. 

Para Rackham e DeVincentis (1999) as forças de vendas têm existido para 

comunicar o valor das propostas das empresas. Enquanto a força de vendas 

da empresa tem estado ocupada em realizar este papel, uma grande 

mudança vem ocorrendo nos negócios: as tradicionais funções como 

manufatura, engenharia, desenvolvimento de produto e até recursos 

humanos têm sido reestruturadas e realinhadas para criar mais valor aos 

clientes. Além disso, atualmente, os clientes estão mais conscientes sobre 

os produtos que necessitam do que muitos vendedores que os ofertam. Há 

muita informação disponível aos clientes e deve-se perguntar por que alocar 

um vendedor que tem custo alto para atender o cliente que poderá ficar mais 

confuso? Outro fator é o declínio das diferenças entre os produtos tornando 

os possíveis atributos diferenciais desnecessários para os clientes. Assim, 

esses autores propõem que os vendedores deveriam tratar de trazer novas 

percepções e valores a seus clientes pelo diagnóstico de seus problemas e 

necessidades, sob pena de falharem. 

 

Como se observa a venda pessoal tem merecido considerações que a 

colocam em um estágio bem superior a uma simples ação para realizar uma 

transação. As empresas que buscam vantagem competitiva desenvolvem 
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estratégias adequadas ao ambiente em que se inserem, cabendo à força de 

vendas o gerenciamento das relações com seus clientes dada à 

complexidade e necessidade de agregar valor à relação (Fiocca & Snehota, 

1995).  

 

Tipos de venda pessoal – de maneira geral, as pessoas conhecem apenas 

os vendedores de lojas varejistas, tendo pouca visibilidade da grande 

quantidade de atividades desenvolvidas por outros vendedores com os 

fabricantes e canais que abrangem os produtos comprados nas lojas (Weitz 

et al.,1995) . De acordo com Manning e Reece (1998) as carreiras no campo 

de vendas podem ser classificadas em diferentes maneiras, como a baseada 

em produtos tangíveis e intangíveis. Assim, propõem uma classificação com 

base nos quatro maiores tipos de atividades dos empregadores: serviços, 

atacadistas, varejistas e fabricantes. Cada tipo de empregador tem suas 

peculiaridades e denominações para as diferentes funções de vendas. Há 

dois locais para as atividades de vendas: no campo, onde o vendedor realiza 

contatos face a face com seus clientes; ou, internamente no escritório, onde 

o vendedor se comunica com os clientes por telefone, cartas ou correio 

eletrônico.  

 

Durante as entrevistas com seus clientes ou perspectivas, para atingir seus 

objetivos e metas, os vendedores podem utilizar diferentes abordagens. 

Além da venda relacionamento descrita anteriormente, consideram-se ainda: 

 

?? Técnica tradicional - o vendedor procura realizar a transação com 

mensagens sobre o produto e suas características tentando impor ao 

comprador as vantagens que ele conseguirá com seu produto. Esta 

interação não se baseia no fator confiança e tampouco na satisfação 

das necessidades e desejos do comprador, e, ainda, contém "alto 

nível de pressão" sobre o comprador para fechamento da venda 

(Sievert, 1974). 
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?? Venda criativa - compreende a utilização de técnicas de criatividade 

para produzir idéias inéditas e úteis sobre os produtos e abordagens. 

Seu objetivo é gerar novas e fortes impressões nos compradores 

levando-os a considerarem as mensagens de vendas de maneira não 

tradicional para fechamento da venda (Johnson, 1996). 

 

?? Venda missionária - quando a missão do vendedor é trabalhar com 

canais de distribuição de bens industriais seu principal papel é o de 

ser consultor e conselheiro ao contrário de vendedor.  As tarefas são, 

basicamente, voltadas para o planejamento e divulgações para 

futuras vendas. O vendedor, no caso, desempenha outros cinco 

papéis chave (instrutor, revisor, parceiro, embaixador e ombusdman) 

para interagir, desenvolver e sustentar relações positivas com os 

distribuidores (Magrath & Hardy, 1987). 

 

?? Venda consultiva - o processo da venda consultiva posiciona o 

vendedor como um profissional que procura melhorar a lucratividade 

de seus clientes. O vendedor consultor deve desenvolver tarefas 

relacionadas à solução de problemas nos processos dos clientes de 

duas maneiras: redução de custos operacionais ou aumento da 

receita em vendas (Hanan, 1999). 

 

?? Venda negociação - vendedores profissionais devem ser 

negociadores mesmo que não percebam esta habilidade. Assim 

também são os compradores profissionais mesmo que não tenham 

freqüentado um curso de negociação. A atitude ideal na venda 

negociação é aquela em que vendedor e comprador se tornam 

parceiros na busca de soluções em vez de serem adversários ou 

concorrentes. É a busca da solução "ganha-ganha" para ambos. Na 

concepção ideal desta técnica o vendedor durante a interação 

desempenha o papel de consultor ou conselheiro. As habilidades 

essenciais do vendedor são duas: saber realizar perguntas e saber 

ouvir ativamente (Smith, 1988). 
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?? Venda colaboração - não manipulativa - esta técnica procura tornar 

o vendedor "não culpado" ao realizar suas tarefas de vendas. 

Desenvolve a sensação de não exercício de pressão, mas continua 

com o objetivo de continuar vendendo! Em contraponto à venda 

tradicional, o vendedor não manipulativo tem a missão de construir 

um relacionamento sincero, confiável e compromissado, que 

eventualmente resultará em mais vendas (Alessandra, 1993). 

 

?? Venda SPIN - o vendedor tem habilidades na formulação de questões 

chave para planejar e abordar de maneira vencedora seus 

consumidores.  Procura descrever como pessoas de sucesso vendem 

e não deve ser tratada como uma fórmula. A técnica trata de 

descrever as questões que o vendedor necessita formular antes de se 

comunicar com os consumidores, relacionadas a: situação, problema, 

implicações e necessidade recompensada (Rackman, 1996). 

 

?? Venda em Equipe - quando há complexidade operacional e 

necessidade de envolvimento de diversas áreas da empresa a 

formação de equipes é essencial para formulação de estratégias de 

vendas, manutenção de relacionamento, realização das transações e 

resolução de problemas. Neste caso há um pequeno grupo de 

profissionais compromissados com o tipo de trabalho em equipe para 

atender o cliente, geralmente formada pelo seu líder, o vendedor, o 

coordenador interno e o representante de serviços a clientes e outros 

profissionais da empresa (Deeter-Schmelz & Ramsey, 1995).  

  

?? Venda personalizada - a busca de identificação de certas 

características pessoais é uma das atividades humanas mais comuns. 

Saber distinguí-las e direcionar mensagens que atendam as 

preferências pessoais dos clientes é um dos fatores de sucesso em 

vendas. A técnica procura explorar uma regra: venda para outros pelo 

método que eles gostariam de vender (Valentino, 2000, p. 22). Esta 

regra procura desenvolver no vendedor a habilidade em desempenhar 
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um papel que tenha as mesmas características do comprador, pois a 

tendência humana é comprar de pessoas que são semelhantes. 

Existem três bases teóricas para o desenvolvimento de métodos de 

vendas personalizadas conforme suas tipologias: os tipos 

psicológicos (Tieger & Barron-Tieger, 1998), a programação 

neurolingüística (Moine & Herd, 1985), e tipos de personalidade do 

eneagrama (Valentino, 2000). 

 

Consoante Weitz et al. (1995, p. 280), o vendedor pode usar qualquer uma 

das muitas técnicas de vendas para conseguir a atenção do comprador, 

todavia a abordagem deve ser a mais eficaz ao estilo de personalidade do 

entrevistado. Ainda, o vendedor necessita saber definir o tipo de interação 

interpessoal preferida pelo comprador conforme a situação e, assim, utilizar 

a técnica para conseguir uma performance positiva na venda (Morgan & 

Stoltman, 1990). O fator complicador é que o vendedor necessita ter 

conhecimento sobre os tipos de clientes, em termos de seus traços e as 

estratégias de vendas a estes, para ser mais eficaz (Sujan et al., 1988).   

 

Contudo, Weitz et al. (1995, p.6) afirmam que em qualquer tipo de negócio, a 

venda pessoal é mais do que fazer a venda e conseguir o pedido, seu 

objetivo é construir um relacionamento – uma parceria – para obter 

benefícios ao comprador e ao vendedor no longo prazo. A seguir será 

explicitada como se deu a evolução da venda pessoal até o atual estágio. 

 

A evolução da venda pessoal – Para Weitz et al. (1995) a evolução da 

venda pessoal coincide com as orientações dadas aos vendedores nos 

diferentes períodos conforme o Quadro 2.1. Essas orientações, não 

obstante, ainda existem em muitos negócios hoje em dia.  
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Quadro 2.1 – A evolução da venda pessoal 

ERA PRODUÇÃO VENDAS MARKETING PARCERIA 

Período Antes 1930 1930-1960 1960-1990 Após 1990 

Objetivo Realizar 
vendas 

Realizar 
vendas 

Satisfazer 
necessidades 

Construir 
parcerias 

Orientação Necessidades 
curto prazo 
vendedor 

Necessidades 
curto prazo 
vendedor 

Necessidades 
curto prazo 
comprador 

Necessidades 
longo prazo 
comprador e 
vendedor 

Papel do 
vendedor 

Provedor Persuasor Solucionador 
problemas 

Criador de 
valor 

Atividades 
do 
vendedor 

Conseguir 
pedidos, 
entregar 
mercadorias 

Convencer 
comprador 
a comprar 

Igualar 
ofertas com 
necessidades 
comprador 

Criar alterna- 
tivas, igualar 
necessidades 
comprador 
com 
capacidades 
do vendedor 

Fonte: Weitz et al. (1995,p. 12) (adaptado)  
 

Na era da produção, antes de 1930, a demanda pelos produtos excedia a 

oferta, sem qualquer competição entre as empresas. Os fabricantes tinham 

os produtos como foco, sem qualquer preocupação com as necessidades 

dos compradores. Ao vendedor cabia o papel de tirar o pedido. Na era de 

vendas, após o crash da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, não 

existiam compradores suficientes para comprar os produtos e a competição 

tornou-se intensa entre os fabricantes. Ao vendedor cabia o papel de criar a 

demanda pelos produtos com a aplicação de técnicas de vendas 

persuasivas. Na era do marketing, com a utilização da filosofia do marketing 

cuja ênfase era a satisfação das necessidades dos clientes, os vendedores 

tornaram-se solucionadores de problemas. Eles procuravam identificar as 

necessidades dos clientes e demonstravam como os produtos poderiam 

atende-las. Na era da parceria, que se inicia após 1990, os vendedores e os 

compradores reconhecem que podem desenvolver estratégias com 

vantagens sobre os concorrentes através de um trabalho em conjunto. 

Assim, as empresas buscam relacionamentos de longo prazo com poucos 

fornecedores para desenvolvimento de produtos que atendam as 

necessidades dos consumidores. O vendedor torna-se um criador de valor, 
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aplicando-se no desenvolvimento de soluções que aumentem a lucratividade 

das empresas (Weitz et al., 1995).  

 

Consoante Wotruba (1991), a evolução da venda pessoal se dá através de 

uma série de estágios sem qualquer correlação com o tempo. A função 

vendas nas empresas ou em tipos de indústrias não precisa estar 

necessariamente no mesmo estágio, em determinado tempo. As empresas 

com forte dependência da venda pessoal sobrevivem e prosperam na 

medida em que ajustam suas práticas de vendas às contingências do 

ambiente e mercado que enfrentam. Os estágios são cumulativos, pois a 

função vendas cresce e amplia sem descartar as características dos 

estágios anteriores, assim descritos: 

 

1. Provedor – atividades são limitadas a aceitar os pedidos conforme 

a oferta do fornecedor e conveniência ao comprador. 

 

2. Persuasor – tentativas em convencer qualquer membro do 

mercado a comprar as ofertas do fornecedor. 

 

3. Prospector – busca selecionada de compradores com uma 

necessidade e recursos para adquirir os produtos. 

 

4. Solucionador de problemas – procura identificar os problemas, 

transforma-los em necessidades e soluciona-los. 

 

5. Procriador – atividades para definir os problemas ou necessidades 

do comprador através da colaboração comprador-vendedor, e 

criação de ofertas exclusivas que atendam as necessidades do 

comprador. 

 

Assim, cada estágio é mais complexo que seu antecessor provocando 

aumento de custos dado ao tempo adicional e talento necessário para sua 

eficácia. Os dois últimos estágios requerem melhor foco nos clientes com 
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substancial potencial de vendas para assegurar o retorno dos investimentos 

nos processos de vendas voltados para servi-los (Wotruba, 1991).  

 

No último estágio – procriador – o vendedor não só realiza ajustes quanto às 

ofertas de produtos, mas também trata de negociar preços e condições de 

crédito, produzir material promocional conforme o ambiente do comprador, e 

controles de estoques para atender as necessidades do comprador. Nesse 

caso, sistema de vendas ou gerenciamento de contas nacionais são os 

termos que definem a abordagem a clientes com necessidades complexas, 

incluindo-se múltiplos locais geográficos e organogramas organizacionais 

com muitos departamentos e divisões. Quando este estágio é alcançado, a 

especialização da força de vendas torna-se mais atrativa permitindo ao 

profissional em vendas uma melhor dedicação a um número limitado de 

objetivos de marketing definidos pelos clientes (Wotruba, 1991), com 

importância estratégica para o vendedor (McDonald & Rogers, 1998).  

 

De acordo Rottenberger-Murtha (1992), o enfretamento a clientes mais 

poderosos e com maiores demandas tem obrigado as empresas a prestarem 

mais atenção, recursos e esforços coordenados para provê-los com mais 

serviços racionais e eficientes. Nesta situação a estratégia fundamental 

implementada é o gerenciamento de conta nacional, que tem sido expandida 

a situações em que os clientes chave têm múltiplas localidades e executivos 

decisores; e há, também, clientes com expectativas e demandas exclusivas 

requerendo mais atenção e soluções especiais.  

 

Face à relevância estratégica para o marketing de relacionamento a 

estratégia de gerenciamento de contas chave merece uma análise mais 

intensa e será considerada a seguir. 

 

2.3 - Gerenciamento de contas chave (GCC)  

 

Esta forma de vendas tem recebido denominações como: marketing de 

contas nacionais (Barrret, 1986), gerenciamento de contas chave (McDonald 
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& Rogers, 1998; Capon, 2001), gerenciamento de clientes chave (Pels, 

1991), gerenciamento de grandes contas (Miller et al., 1992), contas 

estratégicas (Wilson, 1999), gerenciamento de conta global (Yip & Madsen, 

1996; Montgomery et al., 1999) ou outras, que variam por tipos de indústrias 

e de empresas. Mas, de maneira geral, o seu significado é o foco de vendas 

nos maiores e mais importantes clientes pelo provimento de tratamento 

especial nas áreas de marketing, administração e serviço (Barrett, 1986, p. 

64). Esta forma surgiu pela necessidade das empresas fornecedoras 

melhorarem a qualidade de seus serviços, pressão para reduzir os custos, 

pressão dos compradores para melhorar as comunicações, aumento do 

desejo em realizar parcerias e ampliação da sofisticação dos compradores 

(Weilbaker & Weeks, 1997). Em razão dessa variedade de denominações, o 

presente estudo utilizará o termo gerenciamento de contas chave (GCC) por 

representar o desenvolvimento natural de foco nos clientes (McDonald & 

Rogers, 1998, p.1), e arquitetar uma ponte entre a organização de marketing 

e os conceitos do marketing de relacionamento (Homburg et al., 2002, p. 

56). 

 

Consoante Gosselin e Heene (2000) há duas escolas de pensamento sobre 

contas chave: 

 

?? Escola vendas a contas chave - utiliza uma abordagem voltada a um 

direcionamento operacional em vendas enfatizando “como fazer a 

venda”, com pouco embasamento teórico ou empírico. Seus objetivos 

são simples e triviais – vender mais com maior lucratividade aos 

maiores clientes que já significam a maior parte da receita da 

empresa. O relacionamento está direcionado ao aumento de vendas e 

no curto prazo. 

 

?? Escola gerenciamento de contas chave – utiliza uma abordagem 

direcionada à estratégia de relacionamento no longo prazo com 

clientes chave. O principal objetivo é o fomento de alianças 

estratégicas em busca de exclusividade ou ser um dos principais 
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fornecedores. Com essas alianças cria-se uma vantagem competitiva 

e maior estabilidade às operações. Como resultado a empresa aloca 

recursos especiais e suficientes para atender as contas chave 

buscando erguer barreiras de entradas ou modificações em suas 

estruturas para inibir as ações dos concorrentes.  

 

A existência dessas duas escolas de pensamento cria certa confusão quanto 

à natureza, processos e objetivos relativos ao atendimento a clientes 

importantes. Ambas buscam realizar mais negócios e lucratividade com os 

principais clientes. No entanto, parece claro que vendas a clientes chave 

buscam o aumento de vendas da empresa no curto prazo, enquanto 

gerenciamento de contas chave tem a pretensão de construir uma vantagem 

competitiva através de um relacionamento de longo prazo bem estabelecido. 

O simples conceito de escolher os clientes mais importantes para vender-

lhes mais expõe um processo complexo. Além do exercício da abordagem 

de vendas e marketing, que evoca o desenvolvimento de definições 

estratégicas pela empresa, precisa-se definir quais são realmente os clientes 

com importância estratégica (Gosselin & Heene, 2000). 

 

Definição e seleção de contas chave – para Millman e Wilson (1995, p. 9) 

uma conta chave no mercado empresarial é um cliente identificado com 

importância estratégica por uma empresa vendedora. O cliente pode ser 

pequeno ou grande comparativamente ao vendedor; ter operação local, 

nacional ou internacional; exibir uma intenção de estabelecer 

relacionamentos estreitos no longo prazo com o vendedor ou negociar de 

forma distante ou oportunista. O decisivo é ser considerado com importância 

estratégica para a empresa vendedora. Do mesmo modo, graças ao avanço 

da tecnologia da informação, este conceito está expandindo-se no mercado 

de consumo pela identificação das necessidades individuais com custos 

razoáveis (Peppers & Rogers, 1997). 

 

Fiocca (1982) foi um dos pioneiros a desenhar um portfólio para análise de 

clientes quanto à importância estratégica para a empresa vendedora. A 
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metodologia proposta compreende a utilização de matrizes analíticas em 

dois passos. No primeiro passo realiza-se uma análise de todos os clientes 

quanto a duas variáveis – importância estratégica e dificuldade no 

gerenciamento da conta. Após analisar todos os clientes a empresa decide 

quais clientes necessitam atenção especial e, posteriormente, classifica os 

que merecem uma análise mais profunda. No segundo passo, a empresa 

analisa cada cliente quanto à atratividade do negócio e o nível de 

relacionamento entre ambos. Assim feito, a empresa define as estratégias 

de mercado relativas a cada cliente.  

 

Para Boles et al. (1999), há muitos fatores que influenciam as decisões das 

empresas na criação de um GCC. Para fins de uma pesquisa empírica esses 

fatores foram classificados conforme a Figura 2.6: 

 

Critérios sobre 
clientes 

 Critérios internos 
do fornecedor 

 Critérios 
competitivos 

Volume 
Lucratividade 
Custo em servir 
Localização 
Importância e 
viabilidade da  
conta 

 Desenho canal 
Disponibilidade de 
recursos 
Programa de crédito 
Força de vendas 
Outras questões 
organizacionais 

 Força relacionamento 
Vantagem competitiva 
Custo de transação  
vs. custo de troca 
Movimentações nos 
clientes 
Posicionamento na 
indústria 

     
  Seleção como conta 

chave 
  

 

Figura 2.6   – Seleção de conta chave: exemplo de critérios 
                       Fonte: Boles et al. (1999, p. 268) (adaptado) 
 

Uma pesquisa entre 220 empresas norte-americanas apresentou os 

seguintes resultados quanto às principais razões para início de um programa 

de marketing para contas chave (em ordem de importância): 

 

1. Aumentar participação de mercado, 

2. uma mudança na estratégia, 

3. permitir aumento de customização dos produtos, 

4. assegurar melhor relacionamento com o cliente, 
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5. pressão do mercado, 

6. ser mais atrativo para grandes contas; e 

7. uma categoria geral que inclui ganhar uma vantagem competitiva e 

aumento de satisfação do cliente. 

 

Os critérios que levaram a classificar os clientes como chave foram os 

seguintes (por ordem de importância): 

 

1. Volume de negócio potencial, 

2. volume de vendas passadas, 

3. ações dos concorrentes, 

4. tamanho do cliente, 

5. indústria do cliente, 

6. discernimento gerencial; e 

7. uma categoria geral incluindo-se pontos como escopo geográfico e 

potencial futuro de crescimento do cliente. 

 

Como responsáveis pelo programa de contas chave foram assinalados os 

seguintes executivos da empresa: 

 

1. Responsável por vendas 

2. Responsável por marketing 

3. Responsável pelo programa de contas estratégicas 

4. Diretor Presidente 

5. Outros (vendedores, diretor financeiro, etc.) 

 

A pesquisa indicou que há diversos critérios para seleção de contas chave a 

partir do volume de venda atual ao potencial de vendas e pressão 

competitiva. Demonstrou que há envolvimento de muitos profissionais na 

concepção do programa de contas chave e na decisão de elevar um cliente 

à condição de cliente chave. Boles et al. (1999) concluem que o GCC está 

designado a uma organização específica para esta missão ou faz parte do 

sistema gerencial de vendas já corrente nas empresas. 
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Durante o processo seletivo de contas chave, McDonald e Rogers (1998) 

propõem que a empresa vendedora leve em conta o contexto – cadeia de 

valor - em que opera a empresa compradora para desenvolvimento de 

relações estreitas e no longo prazo, conforme Figura 2.7: 

 

 
Extração 
matéria 
prima 
 

  
Manufatura 
processos 
de partes 
 

 
 
 

 
Montagem 
produtos 
finais 

 
 
 

 
Atacadistas 
Varejistas 

 
 
 

 
Consumidor 
Final 

 
Figura  2.7 - A cadeia de valor  
                     Fonte: McDonald e Rogers (1998, p. 25) (adaptado) 
 

As empresas manufaturas e de montagem são as que oferecem maior 

potencial para parcerias devido a pressões consideráveis sobre qualidade e 

produtividade, já que relações mais estreitas permitem a rastreabilidade e 

maior valor agregado dos produtos ao longo da cadeia. Apesar dos 

varejistas serem considerados contas chave às empresas vendedoras e 

alcançarem excepcional desempenho no atendimento às necessidades 

destes, elas conseguem pouca vantagem sobre as concorrentes. Os 

varejistas se justificam ao afirmarem que são direcionados pelos 

consumidores finais, que trocam de marcas e tal comportamento reflete-se 

na variedade do sortimento de produtos a ser oferecida nas lojas. A exceção 

ocorre com o fabricante da marca líder em qualquer categoria, que atende 

apropriadamente as necessidades dos varejistas, porém suas negociações 

ocorrem no tipo não-distributivo. No entanto, os varejistas estão explorando 

com mais propriedade as co-operações com fornecedores através de 

promoções, programas de merchandising e de gerenciamento de categorias 

com melhor mix de produtos e maior lucratividade (McDonald & Rogers, 

1998). 

 

Um critério aceito e praticado é a seleção de contas chave com base no 

volume de vendas, que pode não ser o melhor. Há problemas quando se 

assume que os maiores clientes são também os mais lucrativos, há 

pesquisas apontando que os maiores podem não ser os mais lucrativos 
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(Sharma, 1997, p.35). Shapiro et al (1995) sugerem que a empresa 

determine a lucratividade de cada cliente para neutralizar ações que não 

tenham efeitos positivos no lucro final. Inicialmente, devem ser calculados os 

custos de servir clientes (custos de pré-vendas, de produção, de distribuição 

e de serviços pós-venda) e a diferença com o preço líquido para se 

determinar a lucratividade. Com o emprego de duas variáveis – custos de 

servir e preço líquido -  define-se a dinâmica do inter-relacionamento entre 

comprador e vendedor para classificação dos clientes quanto aos 

comportamentos (elite, barganhistas, passivos ou agressivos). Finalmente, 

os clientes devem ser administrados quanto à dispersão da lucratividade, 

que deverá gerar lucros, e não apenas vendas. 

 

Processo do gerenciamento das contas chave – pode ser considerado 

em nível individual e em nível organizacional. No nível individual, consoante 

Barrett (1986), de maneira geral, o enfrentamento às pressões ambientais 

levam as empresas a designarem um profissional em vendas 

(vendedor/gerente de conta) ou uma equipe sob sua liderança com a 

responsabilidade de gerenciar algumas contas chave. Além de desempenhar 

a tarefa de vender, ele deve criar um relacionamento estreito, melhorar as 

comunicações e coordenar as atividades da empresa para prestar melhor 

serviço à conta, fazer visitas mais produtivas, bem como manter o 

crescimento das relações em conjunto com o crescimento da conta. Ele 

torna-se responsável em compreender as operações dos seus clientes e 

avaliador dos produtos e serviços de sua empresa para melhorar a eficiência 

e produtividade dessas contas chave (Weilbaker & Weeks, 1997). Ainda, 

torna-se responsável pela alocação de recursos da empresa e tem a 

responsabilidade total no desenvolvimento do relacionamento com sucesso 

(Pels, 1992). Essa concentração de atividades produz benefícios ao cliente 

que precisa apenas contatá-lo para resolver qualquer problema, além de 

obter uniformidade dos preços em todos os negócios realizados pelos 

diferentes setores da empresa. No lado da empresa vendedora os custos 

com vendas são reduzidos e obtém-se maior segurança quanto à 
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continuidade na obtenção de pedidos nas contas chave (Weilbaker & 

Weeks, 1997). 

 

Segundo Abratt e Kelly (2002), o gerente de contas chave desempenha o 

papel mais importante nas parcerias fornecedores-clientes por ser o elo vital 

entre ambos. O gerente de contas deve ser altamente competente em 

negociações, vendas, gerência de relacionamentos, finanças e marketing. 

Deve ter um número limitado de clientes para assegurar o devido foco nas 

contas, que precisam ser corretamente identificadas.  

 

No nível organizacional, Millman e Wilson (1995) apresentam o 

desenvolvimento do relacionamento com contas chave em seis estágios ao 

longo das interações: 

 

1. Pré-GCC – nem todas os clientes são contas chave. As relações são 

marcadas pelo distanciamento e as transações tendem a ser 

baseadas e focadas na troca dos produtos e negociação dos preços. 

 

2. Início-GCC – caracteriza-se pela exploração do potencial para o 

desenvolvimento do relacionamento e início das trocas sociais. 

 

3. Médio-GCC – há aumento da confiança e de contatos entre as 

empresas, melhora-se a visibilidade da importância do cliente e nível 

de alocação dos recursos. 

 

4. Parceria-GCC – representa o estágio de maturidade do 

desenvolvimento da conta chave. O fornecedor é visto como um 

recurso externo e a troca de informações torna-se rotineira à medida 

que se busca resolução dos problemas comuns. 

 

5. Sinergia-GCC – é alcançado quando compradores e vendedores 

vêem-se como uma grande entidade, criando valor para ambos no 

mercado. 
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6. Dissociação-GCC – pode ocorrer em qualquer estágio e representa a 

dissolução do relacionamento e o retorno ao estágio anterior. 

 

As diferentes empresas estão sempre em diferentes estágios para adoção 

do GCC. A interação entre comprador e vendedor abrange um processo de 

realinhamento estratégico entre ambos e a sinergia operacional completa-se 

com a resolução de problemas relacionados às necessidades quanto a 

produtos, processos e facilidades (Millman & Wilson, 1995). 

 

Em busca de uma taxonomia para o processo GCC, Homburg et al. (2002) 

desenvolveram uma conceituação multidimensional para pesquisar as 

diferentes abordagens do GCC. Após extensa revisão bibliográfica foram 

identificadas quatro dimensões: 

 

1. Atividades – são aquelas relacionadas à customização de produtos, 

preços especiais, compartilhamento de informações, provisão de 

serviços especiais, etc. Definiu-se, outrossim, o nível de intensidade 

da atividade para distinguí-la da orientada ao cliente normal. Os 

constructos desta dimensão procuraram definir  - o que era feito? 

 

2. Atores – são todos os participantes possíveis nas atividades, desde o 

gerente de linha aos principais executivos, inclusive as equipes que 

são formadas para coordenar as atividades. Os constructos desta 

dimensão procuraram definir  - quem? 

 

3. Recursos – relaciona-se ao acesso dos recursos de marketing e 

vendas tanto pelo poder delegado quanto pelo poder informal e 

habilidade interpessoal do gerente de conta. Os constructos desta 

dimensão procuraram definir - com quem? 

 

4. Formalização – diz respeito à abordagem de tratamento aos clientes 

mais importantes quanto às regras formais e procedimentos padrões. 

Os constructos desta dimensão procuraram definir - como? 
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Desse modo, foi realizada uma pesquisa tendo como amostragem 264 

empresas alemãs e 121 empresas norte-americanas. Com base nos 

constructos chave das quatro dimensões foi possível, após o processamento 

dos dados, compor oito agrupamentos (clusters) para configurar os GCC, 

assim denominados: 

 

1. Alta gerência – há grande envolvimento da alta gerência no programa 

de contas chave com intensas atividades e gerentes de vendas 

dedicados à coordenação de atividades às contas. 

 

2. Média gerência – há um programa formal de gerência de contas 

chave, mas apenas no nível gerencial médio. 

 

3. Nível operacional – há procedimentos padrões voltados às contas 

chave com baixo envolvimento da alta gerência, razoável 

desenvolvimento de atividades e de equipes. Esta abordagem tem 

seu principal apoio no nível operacional. 

 

4. Funções cruzadas – as atividades são intensas e criadas pro-

ativamente, com estruturas de equipes e formalizações bem 

definidas. Há envolvimento da alta gerência e a maior parte do tempo 

dos gerentes está direcionada aos clientes. 

 

5. Sem estruturação – não há estruturas formais e as atividades são 

mais reativas. A GCC é feita na base ad hoc e a responsabilidade da 

alta gerência existe apenas no papel. 

 

6. Isolado – tenta-se fazer alguma coisa pelas contas chave. Não há um 

clima de cooperação geral, apesar dos esforços da alta gerência. 

 

7. Country club – o GCC não se guia pelos procedimentos formais e as 

equipes são raramente formadas. Não há um coordenador dedicado 

às contas chave. 
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8. Sem GCC – poucas atividades são desenvolvidas, mais reativas do 

que proativas. Baixo envolvimento da alta gerência. Não há GCC ou o 

programa está no início sem qualquer estruturação. 

 

Em termos de resultados de lucratividade constatou-se que o nível “alta 

gerência” tem o melhor desempenho, sendo que a abordagem mais efetiva 

“funções cruzadas” não é a mais lucrativa. Isto talvez possa ser explicado 

pelo alto custo para gerar maior renda. As abordagens “isolado” e “sem 

GCC” são as com piores desempenhos e as demais se igualam. Homburg et 

al. (2002), concluem que o programa GCC necessita de apoio em toda 

organização, que a alta gerência não deve deixar o planejamento dessa 

abordagem somente à gerência de vendas, e, que um GCC ativo conduz a 

desempenho significativamente melhor do que quando negligenciado. 

 

Independente de qualquer estágio de desenvolvimento de relacionamento 

proposto por Millman e Wilson (1995) ou qualquer nível de gerenciamento da 

taxonomia proposta por Homburg et al. (2002), a implementação do GCC 

após a seleção dos clientes com importância estratégica deve seguir os 

seguintes passos adicionais (Ojasalo, 2001): 

 

?? Análise de cada conta chave – características básicas do cliente, 

história do relacionamento, nível e desenvolvimento de compromisso 

com o relacionamento, congruência de objetivos das partes e custos 

de transação. É relevante ter conhecimento se o cliente compra 

produtos dos concorrentes e qual a posição da empresa entre eles.  

 

?? Seleção de estratégia adequada à conta chave – baseia-se na 

estruturação do poder entre comprador-vendedor e tem como 

estratégias alternativas: evitar contas poderosas, poder dominante 

baseado em certa vantagem competitiva, parceria ou acomodação. 

Deve-se considerar as oportunidades presentes e futuras. Nesta fase 

identificam-se os papéis que desempenham os membros que 

compõem a unidade de decisão ou centro de compras do cliente,  
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denominados por Bonoma e Shapiro (1991,p. 59) como: iniciadores, 

deliberadores, influenciadores, compradores, selecionadores ou 

usuários. Registre-se que a mesma pessoa pode representar diversos 

papéis e o mesmo papel pode ser representado por mais de uma. 

Pels (1991) sugere, ainda, a identificação dos objetivos da 

organização cliente e dos membros de sua unidade de decisão. 

 

?? Desenvolvimento das capacidades operacionais – relaciona-se aos 

produtos e serviços, estrutura organizacional, troca de informações e 

indivíduos envolvidos nos processos. É de vital importância que o 

desenvolvimento da qualidade dos produtos seja um processo 

contínuo conectado à evolução do relacionamento.  É igualmente 

importante saber as qualificações do gerente de contas chave, 

selecionar a pessoa correta para o cargo e continuar desenvolvendo 

suas competências. 

 

Ao estudarem a satisfação de clientes no mercado de alimentos na 

Alemanha, Schellhase et al. (2000) observaram que os fornecedores de 

produtos de marca deveriam prestar particular atenção às pessoas que 

tinham contatos regulares com os varejistas. Estes tinham expectativas em 

manter relacionamentos com gerentes de contas chave e demais pessoas 

do campo competentes em: comunicação, produtos, negociação de preços, 

flexibilidade, autoridade para tomar decisões sobre problemas específicos, e 

entendimento dos seus processos decisórios no varejo.  

 

A implantação de um programa GCC representa investimentos significativos 

e após a quantificação dos custos e resultados, seus efeitos positivos 

demoram não menos de um a três anos (Barrett, 1986, p. 72). Mesmo que 

clientes caracterizados por muitas funções e muitos níveis em processos 

decisórios tenham preferência pelo GCC (Sharma, 1997, p. 35), nem todos 

desejam a manutenção de relacionamentos de longo prazo. Portanto, 

investir tempo e recursos em clientes que não desejam tais relacionamentos 

não tem qualquer sentido (Gosselin & Heene, 2000, p. 17). 
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Em resumo, a abordagem GCC é complexa pelo envolvimento de todos na 

organização e apresenta muitas dimensões que necessitam aprofundamento 

para sua adoção. Tanto a gerência de vendas a contas chave quanto a GCC 

buscam manter, vender e conseguir maior lucratividade com os clientes mais 

importantes. Para distinguí-las deve-se considerar os clientes chave como 

significativos para o sucesso da empresa e a alocação de recursos para 

atendê-los quanto às suas necessidades específicas e criação de valor 

envolve a premissa do marketing de relacionamento. Assim, às empresas 

que buscam vantagem competitiva sustentável, o GCC pode representar 

uma barreira de entrada aos concorrentes em seus clientes, além de gerar 

maior lucratividade. 

 

Tendências em vendas - novas idéias e práticas como benchmarking, 

reengenharia, alianças, qualidade total, vendas pela internet, marketing de 

relacionamento, downsizing e tecnologia da informação não só afetaram as 

empresas como promoveram transformações na função vendas. As 

conseqüências das mudanças com estas novas diretrizes vêm provocando 

impactos na posição dos profissionais em vendas, no processo de vendas e 

no próprio vendedor (Wotruba, 1996).  Como posição, o vendedor torna-se 

gerente de valor aos clientes, com a responsabilidade de definir os 

componentes do pacote de valores requeridos por cada cliente e torna-se 

necessário quando a venda é significante, complicada e a decisão é de 

incerteza pelo comprador (Royal, 1999). No processo de vendas há menor 

ênfase persuasiva para procurar atender as expectativas dos clientes. Com 

as mudanças, o vendedor deve saber trabalhar em equipe, gerenciar o 

desenvolvimento de suas habilidades, demonstrar capacidade analítica e 

estratégica quanto aos direcionamentos que geram lucratividade para sua 

empresa (Wotruba, 1996).     

 

Segundo Anderson (1996) as forças tecnológicas são as que mais 

influenciam dramaticamente a venda pessoal e a gerência de vendas, 

especialmente a área das telecomunicações. De tal modo, ampliam-se: a 

automação da força de vendas com a utilização de computadores pessoais 
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portáteis (notebooks) que permite conexões diretas aos bancos de dados 

facilitando a tomada de decisão na frente dos clientes; a troca eletrônica de 

dados (EDI) entre as empresas para facilitar a troca de informações e 

documentos sem a presença dos vendedores e o uso vídeo conferencia que 

permite reuniões, treinamentos e interações sem necessidade de deixar o 

local de trabalho. 

 

Para Honeycutt (2002) o gerenciamento de uma força de vendas neste 

século será um empreendimento muito complexo. Atualmente, há poucos 

mercados excluídos da globalização e mesmo que a empresa não se insira 

em mercados estrangeiros ela terá de enfrentar concorrentes estrangeiros 

que estão ingressando em seu mercado local. Inovações tecnológicas como 

internet, telecomunicações de grande velocidade e gerenciamento das 

relações com clientes (CRM, em inglês) permitirão à gerência um melhor 

monitoramento da satisfação dos clientes, que se torna mais importante que 

a lealdade ao produto. As tendências demográficas acentuadas pela 

diversidade afetarão os locais de trabalho e mercados criando-se 

oportunidade para se ofertar novos bens e serviços. 

 

Com o aumento de custo das vendas pessoais e procurando torná-las mais 

produtivas, as empresas estarão incrementando a estratégia de marketing 

de relacionamento, que uma vez estabelecido com os clientes permitirá 

também menores gastos com propaganda para divulgação das ofertas. Além 

de continuar vendendo e mantendo os clientes satisfeitos, a força de vendas 

será empregada para estimular demanda de bens ou serviços não 

desejados aos clientes potenciais. Troca de informações confidenciais para 

assegurar situações ‘ganha-ganha’, comunicações abertas e trabalho em 

conjunto para o alcance dos objetivos de ambos nem sempre serão fáceis o 

que inviabilizará esta estratégia para alguns (Honeycutt, 2002).  

 

 

Este capítulo tratou da revisão bibliográfica sobre canais de marketing e 

venda pessoal. Na primeira parte foram registradas as grandes 
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transformações pelas quais vem passando os canais como resposta às 

forças competitivas do mercado. Ficou demonstrada a grande influência que 

os consumidores estão exercendo sobre o setor varejista quanto a preços, 

qualidade, rapidez, melhor sortimento e serviços mais eficazes. Para atender 

a estas dinâmicas as empresas estão procurando implantar estratégias 

como as do ECR para consolidar redes de marketing. Foram analisados os 

conceitos e principais teorias subjacentes do marketing de relacionamento 

quando aplicado nas relações entre fornecedores e seus canais. Na análise 

das relações comprador-vendedor foram desenvolvidos os conceitos dos 

constructos que caracterizam o marketing de relacionamento e sua 

importância para o desenvolvimento das competências dos vendedores, que 

representam a empresa perante o comprador.  

 

Na segunda parte buscou-se definir o que é venda pessoal, suas principais 

técnicas de abordagem e como se deu sua evolução até o estágio atual. 

Devido à relevância estratégica para o marketing de relacionamento e estar 

diretamente relacionado ao escopo deste estudo o gerenciamento de contas 

chave (GCC) mereceu considerações sobre seus processos. Foram 

registradas as tendências da venda pessoal, que está no meio de uma nova 

vida – um verdadeiro renascer e ressurgimento, graças ao enfoque mais 

estratégico dado pelas empresas (Ingram et al., 2002). 

 

Ao longo das revisões realizadas ficaram constatados alguns pontos 

relevantes para os estudos acadêmicos e práticos. Os estudos formulados 

sem base empírica estão cedendo espaço aos elaborados com pesquisas de 

campo e apresentando resultados que não suportam os primeiros. Por 

exemplo, o trabalho de Homburg et al. (2002) que constatou empiricamente 

8 configurações estruturais de GCC em relação às 6 configurações 

propostas por Millman e Wilson (1995). Também, a pesquisa de Boles et. al. 

(1999) demonstra melhores propriedades que a proposta de Fiocca (1982) 

para seleção das contas chave. 
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Os trabalhos revisados demonstraram a complexidade existente em ambos 

os campos. Tecnologia e forças competitivas parecem ser os principais 

propulsores das mudanças organizacionais, que estimulam novas 

estratégias para superar os desafios da sobrevivência empresarial. As atuais 

tendências do marketing do relacionamento e estudos empíricos como o de 

Abratt e Kelly (2002), e de Schellhase et al. (2000) demonstraram a 

importância de se ter gerentes de contas chave competentes agindo como 

elos vitais entre as empresas que desejam melhorar a competitividade pela 

composição de redes de marketing. 
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CAPÍTULO TRÊS 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – COMPETÊNCIAS 
 

 

 

Este capítulo trata da revisão teórica sobre competências no mundo do 

trabalho, seus principais conceitos, as metodologias para desenvolvimento 

de modelos e a conceituação de suas dimensões. Adicionalmente são 

revisados os trabalhos sobre as competências de profissionais em vendas. 

Após as revisões será apresentado um dicionário das competências chave 

para o profissional em vendas (vendedor ou gerente de contas chave) de 

bens perecíveis para realização da pesquisa empírica e definição de um 

modelo genérico de competências essenciais. Serão apresentadas, ainda, 

as hipóteses de trabalho para melhores resultados quanto à questão 

proposta no Capítulo Um. 

 

3.1 – Competências no mundo do trabalho 

 

O trabalho de McClelland (1973), Testing for Competence Rather Than 

Intelligence, iniciou o atual movimento sobre competências no mundo do 

trabalho. Seus estudos indicavam que os habituais testes em aptidão e 

inteligência, bem como as avaliações escolares e habilitadoras não 

prognosticavam a performance no trabalho ou o sucesso na vida e eram 

desfavoráveis às minorias, mulheres e classes sociais inferiores. Com a 

identificação das características que constituem a competência da pessoa, 

pode-se predizer a performance superior no trabalho, sem qualquer 

tendenciosidade. Seus métodos básicos foram realizar estudos 

comparativos entre pessoas de sucesso e pessoas de menos sucesso, em 

suas áreas de trabalho, para identificar as características associadas aos de 

sucesso. Observou, também, os pensamentos operantes (motivos, traços de 
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personalidade e autoconceito) e os comportamentos operantes relacionados 

aos resultados de sucesso (Spencer & Spencer, 1993). 

 

Segundo Boyatzis (1982, p. 21), competência para o trabalho é “uma 

característica subjacente de uma pessoa que pode ser um motivo, traço, 

habilidade, aspecto da auto-imagem ou papel social, ou um corpo de 

conhecimento que ela usa”. Estas características subjacentes podem ser 

inconscientes e a pessoa pode ser “incapaz de articulá-las ou descrevê-las”. 

Os motivos, traços, autoconceito, atitudes ou valores, conhecimentos 

genéricos, habilidades cognitivas ou comportamentais para realizar coisas 

comuns são denominadas competências limiares ou ativas. Elas são 

requeridas para se realizar um trabalho com desempenho adequado ou 

mínimo. Porém, quando estas ou quaisquer outras características podem ser 

medidas e demonstradas como diferenciadoras entre pessoas com 

desempenhos superiores ou eficazes e pessoas com desempenhos médios 

ou ineficazes, levam ao conceito de pessoas com competências.  

 

A subjacência de uma competência torna-a parte importante da 

individualidade. Quando se identifica uma competência podem-se predizer 

comportamentos em uma grande variedade de situações e de trabalho 

(Boyatzis, 1982, Dalton, 1997, Spencer & Spencer, 1993). As competências 

podem ser relacionadas a um desempenho através de um modelo simples 

de causa e efeito conforme a Figura 3.1. 

 

Esse modelo começa com uma apreciação das pessoas com os melhores 

resultados no trabalho em comparação às demais e faz as primeiras 

conjecturas sobre as principais características que as pessoas possuem 

para realizar bem determinados trabalhos. Através de entrevistas abertas 

sobre os eventos comportamentais, procura-se associar essas 

características com os desempenhos superiores, passando a chamá-las de 

competências. 

 

 



 109 

 “Intento”  “Ação”  “Resultado” 
Características 
Pessoais 

 
 

Comportamento  
 

Performance no 
Trabalho 

?? Motivos 
?? Traços 
?? Autoconceito 
?? Conhecimentos 

 ?? Habilidades   

 

Figura 3.1  – Modelo de Fluxo Causal de Competência 
                                         Fonte: Spencer e Spencer (1993, p. 13) (adaptado) 
  

Spencer e Spencer (1993) classificam as competências em dois tipos ou 

níveis: visíveis ou ocultas. Conforme Figura 3.2, as competências 

conhecimentos e habilidades tendem a ser mais visíveis e fáceis de serem 

identificadas e mapeadas, são também mais fáceis de serem desenvolvidas.  

 

   
        

 

   

                                Visível 

                 Habilidades 
  Conhecimentos 
  Autoconceito           Oculto 
                Traços 
       Motivos 
 
 
                                  Centro da Personalidade:      
                                    Muito difícil de desenvolver 
       
      Superfície: Mais fácil para desenvolver 
 
                     Figura 3.2 – O modelo iceberg 
                                 Fonte: Spencer e Spencer (1993, p. 11)  (adaptado) 
 
 
Ao contrário, as competências traços e motivos são características mais 

profundas e centrais à personalidade da pessoa, o que as tornam difíceis de 

serem avaliadas e desenvolvidas, porquanto autoconceito, atitudes e valores 

podem ser modificados por treinamento, dinâmicas de grupo, etc., apesar de 

ser um processo um tanto custoso e demorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Conhecimentos 
              Habilidades 
 

Autoconceito 
 
 
 
 

Atitudes 
Valores 

 

Traços 
Motivos 
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Para Parry (1996, p. 50, 1998, p. 60), competência é “um agrupamento de 

conhecimentos, atitudes e habilidades correlacionados, que afeta a maior 

parte de um trabalho, que se relaciona com o desempenho no trabalho, que 

pode ser medido com padrões preestabelecidos, e que pode ser melhorado 

via treinamento e desenvolvimento”. Como ferramenta a ser utilizada no 

gerenciamento de recursos humanos, a sua visão sobre competência dá-se 

conforme a Figura 3.3: 

 

As pessoas têm e 
obtêm 

COMPETÊNCIAS 
(combinações de 
conhecimentos, 
habilidades, atitude) 

   

 
Aplicam estas em 
forma de 

COMPORTAMENTO 
(ações, pensamentos, 
sentimentos) 

  

  
O comportamento 
realiza um 

PRODUTO 
(produtos ou 
serviços) 

 

   
Como isto é feito 
colhem-se 

RESULTADOS 
(critérios para 
gerenciar os 3 
passos anteriores) 

Figura 3.3 - As implicações das competências como uma base para     
                       gerenciamento de recursos humanos 

                         Fonte: Parry (1996, p. 52) (adaptado) 
 

Como se observa, Parry excluiu os traços e outras características pessoais 

(e.g., motivos, auto-estima, iniciativa, autocontrole, etc.) como competências, 

pois, como educador ou seguindo as ressalvas de Spencer e Spencer, ele 

gosta de limitar competências às características que podem ser melhoradas 

ou desenvolvidas com treinamentos.  
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Esque e Gilbert (1995, p. 46) propõem uma definição operacional segundo a 

qual as competências são “comportamentos que auxiliam o profissional a 

superar barreiras conhecidas para realizar os padrões de performance”. Esta 

definição envolve o fornecimento de informações para ajudar o funcionário a 

preparar-se para ter sucesso no trabalho.  

 

Segundo esses autores, para que as competências provoquem efeitos 

positivos nos resultados da organização os seguintes requisitos devem ser 

satisfeitos: 1) os elementos sobre competências devem ser expostos de 

forma precisa quanto à maneira do funcionário ser bem-sucedido no atual ou 

futuro trabalho, 2) essas competências devem ser adquiridas pelos 

funcionários, 3) os funcionários devem ser capazes de expressar as 

competências adquiridas na seqüência e tempo certos, e, 4) o sucesso no 

trabalho deve compreender o sucesso da organização.  

 

O trabalho de McLagan (1997) identificou algumas das abordagens 

utilizadas para definir competências no trabalho, demonstrando a existência 

de vantagens e desvantagens em cada uma e como devem ser desdobradas 

para melhor entendimento deste campo. Qualquer que seja a abordagem, 

deve-se clarificar as competências através de metodologias próprias como 

análise do trabalho, entrevista de incidente crítico, grupo de foco e análise 

de tendências.  

 

Nos últimos 30 anos, as decisões sobre o desenvolvimento de modelos de 

competências dependeram da forma de direção dada às carreiras nas 

empresas. Os psicólogos industriais tendem a enfatizar conjuntos de 

atributos e certos conhecimentos, habilidades e atitudes. Educadores têm 

foco em conhecimentos e habilidades e o tradicional departamento de 

recursos humanos baseia-se nas tarefas. O Quadro 3.1 resume o trabalho 

de McLagan (1997): 
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Quadro  3.1  - O que é uma competência? 
 
 

ABORDAGENS 
 

DESDOBRAMENTOS 

TAREFAS 
E ATIVIDADES 
(o que fazer) 

Pode-se dividir uma competência em sub-tarefas e 
através de uma série de situações a tarefa será 
realizada.   

RESULTADOS 
(os benefícios em 
produzir para a 
organização e 
clientes) 

Este tipo de competência pode ser desdobrado em 
sub-componentes, sendo que a contribuição total se 
equivale à somatória dos sub resultados. 

PRODUÇÃO 
(o que fornecer aos 
outros) 

Há necessidade de se identificar quais os clientes 
(internos ou externos) que recebem a produção e 
assim dividi-la em sub-componentes ou criar os 
requerimentos de qualidade e padrões a fim de 
defini-los. Podem ser situações simples ou 
complexas. 

CHAs 
(conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
para fazer) 

Trata-se de identificar o conhecimento, habilidades e 
atitudes (também valores, orientações e 
compromissos) para o sucesso e dar exemplos de 
comportamentos ou testes como evidências de que 
existem. 

CHAs 
DIFERENCIADORES 
(conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
que distinguem 
desempenhadores 
superiores dos 
outros) 

Trata-se de identificar o conhecimento, habilidades e 
atitudes (também valores, orientações e 
compromissos) dos funcionários com melhores 
desempenhos, através de uma comparação com os 
demais não superiores em desempenho. 

AGRUPAMENTOS 
DE ATRIBUTOS 
(agrupamentos de 
conhecimentos, 
habilidades ou 
atitudes, ou tarefas e 
atividades, produtos 
ou resultados) 

É o rótulo para uma coleção de conhecimentos, 
habilidades e atitudes – ou tarefas e atividades, 
produtos ou resultados. Esta forma híbrida de 
competência utiliza termos como liderança, solução 
de problemas ou tomada de decisão. Estas áreas 
contêm diversos elementos. Por exemplo, solução de 
problema envolve conhecimento (técnico), habilidade 
(análise) e atitude (integridade). Estes elementos 
poderão aparecer em outras competências. 

Fonte: McLagan (1997, p. 42) (adaptado) 

 

Green (1999) apresenta um escopo das competências cujo alvo é buscar o 

que deve ser realizado para satisfazer as necessidades dos clientes da 

organização. Ele identifica quatro tipos de competências: 1) conjuntos de 

conhecimentos técnicos e processos de negócios estáveis em uma 
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organização, 2) valores essenciais e prioridades da organização, 3) 

conhecimentos técnicos e habilidades no trabalho dos funcionários da 

organização, e, 4) hábitos de trabalho, estilos de comunicação, liderança e 

trabalho em equipe dos funcionários da organização. Para ele o modelo 

reduz ambigüidades e orienta a organização. Existem, porém, desafios para 

sua implementação: como obter participação dos membros da organização, 

desenvolver medidas válidas, gerenciar feedback negativos, assegurar 

descrições corretas e utilizar tecnologia apropriada para reduzir os custos. 

Ele sugere a utilização da linguagem comportamental, que pode ser um 

problema pela necessidade de ser bem específica e descritiva de todos os 

comportamentos ligados às competências (paradoxalmente esta é uma das 

vantagens da linguagem comportamental). Apesar dessa dificuldade, 

oferece argumentos e exemplos para que todos na organização possam 

aprender a usar tal linguagem e, talvez, subdividir alguns dos mesmos 

valores e objetivos.  A Figura 3.4 representa seu modelo. 

 
 

  CARACTERÍSTICAS 
ORGANIZACIONAIS 

  

 I. 
Competências  
e 
Capacidades 
Essenciais 

 II.  
Valores e 
Prioridades 
Essenciais 

 

CONHECIMENTO 
E HABILIDADE 
COM 
FERRAMENTAS 

  
 
CLIENTES 

 CAPACIDADES, 
HÁBITOS DE 
TRABALHO E 
HABILIDADES 
COM PESSOAS 

 III. 
Conhecimento 
Técnico e 
Habilidade no 
Trabalho 

 IV. 
Performance 
em Habilidade 
e 
Competências 

 

  CARACTERÍSTICAS 
DO INDIVÍDUO 

  

 

Figura  3.4  - O Escopo da Competência 
                                                       Fonte: Green (1999, p. 23) (adaptado) 

 

O modelo possui dois fatores que explicam as competências: a) o fator nível 

que reflete como uma organização pode ser eficaz no mercado ou como um 

indivíduo pode ser eficaz em determinado trabalho, e, b) o fator tipo que 
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procura distinguir o uso de conceitos como conhecimento técnico e 

habilidades com ferramentas, capacidades, hábitos de trabalho e habilidades 

com pessoas. 

 

O modelo de Green rejeita a abordagem pura sobre competências da Escola 

McBer (McClelland, Boyatzis e Spencer & Spencer) em função da exclusão 

da capacidade cognitiva na sua definição sobre competências.                                                                                                           

Ele traduz o alinhamento da abordagem comportamental com a abordagem 

psicométrica, que contempla a medição de uma competência através de 

testes de personalidade e aptidões cognitivas. Isto permite traduzir uma 

competência como um constructo pela lógica das medidas. Em termos 

práticos o modelo faz uma ligação destas abordagens pela utilização do 

modelo KSAO – Knowledge, Skill, Ability, Other, conforme o Quadro 3.2: 

     

Quadro  3.2 - O Modelo KSAO 
Conhecimento 
(Knowledge)  

A informação específica necessária para desempenhar as 
tarefas de um trabalho. Este conhecimento é adquirido 
tipicamente através da educação formal, treinamento 
on-the-job e experiência no trabalho.  

Habilidade 
(Skill) 
 

Proficiência em usar ferramentas e equipamentos no 
trabalho. Esta habilidade pode ser adquirida em um 
ambiente educacional ou ser aprendida no trabalho em 
ambiente informal. Exemplos: dirigir equipamentos 
pesados, utilizar um processador de textos. 

Capacidade 
(Ability) 

Conceitos como inteligência, orientação espacial, tempo 
de reação e resistência. Capacidades são sempre 
medidas por testes que fornecem estimativas pelas quais 
o indivíduo tem uma capacidade específica necessária 
para desempenhar uma tarefa do trabalho. 

Outras 
(Other) 

Características adicionais necessárias para fazer bem um 
trabalho. Esta categoria inclui performance da habilidade, 
atitudes, personalidade e outras características pessoais 
requeridas pelo funcionário. Exemplo: criatividade e  
capacidade em enfrentar problemas.  

Fonte: Green (1999, p. 34) (adaptado) 

 

Fleury e Fleury (2001, p. 21) utilizam-se da teoria de Zarifian (1998, 2001) e 

de outros, para desenvolver a seguinte definição de competência: “um saber 

agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidade, que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo”. Essas competências do indivíduo 
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estão limitadas pela contextualização em que são utilizadas incluindo a 

época. Uma nova abordagem é inserida nesta definição – agregação de 

valor ao indivíduo e à organização, conforme a Figura 3.5: 

 

 

 

INDIVÍDUO 

 
Conhecimentos 
Habilidades 
Atitudes 

 SABER AGIR 

SABER MOBILIZAR 

SABER TRANSFERIR 

SABER APRENDER 

SABER ENGAJAR-SE 

TER VISÃO 

ESTRATÉGICA 

ASSUMIR 

RESPONSABILIDADES 

  

 

ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL    ECONÔMICO 

  AGREGAR 
VALOR 

  

 
Figura 3.5 – Competências como fonte de valor para o indivíduo e para  
                      a organização 
                        Fonte: Fleury e Fleury (2001, p. 21) 

 

A implementação do processo de desenvolvimento das competências dos 

funcionários, para Fleury e Fleury (2001), compreende a adoção da gestão 

do conhecimento pela organização sugerida nos processos de 

aprendizagem em conjugação com mais dois processos: aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos, e disseminação com construção de 

memórias.  

 

Para Winterscheid (1994, p. 274), competência diz respeito a uma afirmação 

que descreve o indivíduo como bom ao fazer alguma coisa, saber algo 

melhor que outros ou ser o primeiro em determinada área. Ele observa que a 

teoria baseada em recursos tem como foco as estratégias que exploram os 

ativos tangíveis e intangíveis da empresa, bem como outras voltadas ao 

desenvolvimento de novas capacidades e, daí, atenção distinta deve ser 

dada às pessoas – pois, são estas que, dentro das organizações, aprendem 

e adquirem novas competências.  
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Em suma, a revisão sobre competências (habilidades, capacidades, 

conhecimentos, atitudes, traços, motivos, etc.) assinala diferentes disciplinas 

que estudam o tema e manifesta falta de consenso sobre as definições. 

Apesar disso, pode-se deduzir que competência compreende: 

 

?? um comportamento ou um conjunto de comportamentos, que 

?? descrevem desempenho superior, 

?? dentro de um contexto organizacional ou não. 

 

A competência, no mundo do trabalho, diz respeito apenas a 

comportamentos que resultem em desempenho superior.  Em relação às 

dimensões – conhecimento, habilidades, capacidades e outras 

características - apenas quando forem observados: 

 

?? conhecimento aplicado, 

?? manifestação das habilidades, 

?? capacidade empregada, 

?? comportamentos manifestados pelas características pessoais 

como busca de realização, etc. 

 

Poderemos considerá-las como dimensões das competências, inter-

relacionadas, conforme Figura 3.6: 
 

      

 

 

 
      

Figura 3.6 – As dimensões da competência 
                       Fonte: desenvolvida pelo autor 
 

Ademais, neste trabalho, as competências são vistas como potencialidades 

de um indivíduo que o direciona a comportamentos eficazes no mundo do 

trabalho. 

COMPETÊNCIAS 
COMPETÊNCIA 

 

Conheci-
mentos 

COMPETÊNCIA 
 

Habili-
dades 

COMPETÊNCIA 
 

Capaci-
dades 

COMPETÊNCIA 
 

Outras  
pessoais
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3.1.1 – As dimensões das competências 

 

A bibliografia revisada sobre modelos leva a inferir que um modelo de 

competências deve contemplar, pelos menos, as seguintes dimensões: 

habilidades, conhecimentos, capacidades e outras pessoais, conforme as 

descrições a seguir. 

 

Habilidades - têm um conceito complexo e são estudadas pela Sociologia, 

Psicologia, Educação, Ciências da Computação e Ergonomia. Além desta 

abrangência, cada ciência desenvolve suas pesquisas de acordo com as 

abordagens de suas escolas, o que torna muito mais complexo entender 

esse conceito, além de despender energias. Por exemplo, em Sociologia, 

Attewell (1990) explorou os problemas epistemológicos e conceituais das 

habilidades sob as abordagens de quatro escolas: positivista, 

etnometodológica, weberiana e marxista. Em Ciências Sociais, Spenner 

(1990) relata as abordagens sobre medidas de habilidades no trabalho e a 

complexidade com os elos entre os conceitos teóricos e estratégias de 

medição. 

 

No campo das competências, Spencer e Spencer (1993, p. 11) consideram a 

habilidade como “a capacidade para desempenhar uma tarefa física ou 

mental”. A habilidade, na qualidade de competência, compreende uma 

seqüência de comportamentos funcionalmente relacionados para alcançar 

um objetivo proposto e esta não se dá como fruto de uma simples ação. São 

comportamentos observáveis e servem como fonte para mapeamento das 

competências dos funcionários com desempenho superior (Boyatzis, 1982). 

 

A habilidade revela a capacidade de realizar uma tarefa ou um conjunto de 

tarefas como, por exemplo, operar determinado equipamento (habilidade 

física), bem como outras atividades menos tangíveis como reconhecer os 

dados de um relatório e determinar suas possíveis falhas (pensamento 

analítico) ou ainda elaborar um plano de investimentos baseado em diversos 

relatórios complexos (pensamento conceitual) (Spencer & Spencer, 1993). 
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Boyatzis (1982) ressalta que é preciso distinguir habilidades de tarefas ou 

funções que fazem parte de um cargo. Há determinadas funções que 

requerem múltiplas tarefas para se realizar um trabalho eficaz e a 

estruturação destas tarefas é uma habilidade mental do funcionário. Redigir 

um relatório, encaminhar um pedido de compras, reparar uma impressora ou 

elaborar um parecer são tarefas ou funções que devem ser realizadas no 

cargo e as habilidades são as capacidades da pessoa requeridas para a 

execução daquelas, com sucesso. 

 

Para Perrenoud (1999, p. 30), a habilidade “é uma ‘inteligência capitalizada’, 

uma seqüência de modos operatórios, de analogias, de intuições, de 

induções, de deduções, de transposições dominadas, de funcionamentos 

heurísticos rotinizados que se tornaram esquemas mentais de alto nível ou 

tramas que ganham tempo, que ‘inserem’ a decisão”.  Esta conceituação 

explicita nada mais do que o desenvolvimento dos esquemas de ação da 

teoria piagetiana (Evans, 1979, p. 70-82). 

 

As discussões sobre as habilidades têm ajudado a esclarecer os aspectos 

internos de desempenho e as pesquisas têm sido freqüentemente realizadas 

sob a perspectiva da Psicologia Cognitiva. Apesar disso, não há ainda um 

modelo completamente satisfatório sobre habilidades (Blackmore, 1999).  

 

Como visto, as definições do termo habilidades são de grande amplitude 

para especificações restritas e nas ciências que as estudam. A 

especificidade da descrição da habilidade ou generalidade com que o termo 

é aplicado determina o método pelo qual as características do trabalhador 

são coletadas, utilizadas e mensuradas (Green, 1999). As informações sobre 

as habilidades são de extrema importância, pois elas determinam as 

similaridades e diferenças entre cargos, estabelecem agrupamentos de 

cargos, identificam habilidades transferíveis, etc. 

 

Conhecimentos - como competência, referem-se ao conjunto de 

informações, fatos, conceitos e princípios necessários para resolver 
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problemas e questões que fazem parte do trabalho (Mirabile, 1997) e é 

complexo (Spencer & Spencer, 1993, p.10). A utilização eficaz da 

competência conhecimento resulta da aplicação de outras competências 

como a de pensamento crítico. Segundo Boyatzis (1982), o conhecimento 

especializado, por exemplo, permite à pessoa refutar a aplicação de 

conceitos que possam ser relevantes para todos como os de direitos civis, 

mas que não são aplicados ou necessários para o desempenho de muitos 

cargos. 

 

Para Green (1999) os conhecimentos técnicos e as habilidades dos 

funcionários é que devem dar apoio às competências e capacidades 

essenciais da organização. Estas competências são adquiridas e 

desenvolvidas em situações formais de aprendizagem como salas de aulas, 

laboratórios e com experiências práticas e diferem quanto a cargos e setores 

organizacionais.  

 

Observa-se, assim, que conhecimento pode ser entendido como o que é 

aprendido através da educação formal, treinamento ou experiência para ser 

aplicado em determinado trabalho ou tarefa. Como característica subjacente, 

o conhecimento pode prenunciar o que a pessoa pode fazer e não o que ela 

fará. 

 

Capacidades - e aptidões são conceitos relacionados e são usados de 

maneira intercambiável, sendo a aptidão uma capacidade congênita para 

realizar alguma tarefa como dançar, cantar, manipular coisas, visualizar 

objetos, etc. A capacidade é uma faculdade atual da pessoa para realizar 

uma tarefa ou um conjunto de tarefas utilizando-se de maneira parcial da 

aptidão e experiência (DuBrin, 1984). Uma capacidade é um traço geral de 

uma pessoa que é inferido de relações observadas entre os desempenhos 

de diferentes pessoas ao longo de uma amplitude de tarefas diferentes. 

Apesar de serem relativamente estáveis, as capacidades podem ser 

desenvolvidas ao longo do tempo e pela experiência em diferentes situações 

(Fleishman et al, 1999). 
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O modelo O*NET (2001) considera capacidades (abilities) como atributos 

duradouros de uma pessoa que influenciam o desempenho no trabalho e 

são classificados como cognitivos, psicomotores, físicos e sensoriais. De 

acordo com Furnham (1992), as capacidades podem ser cognitivas ou não 

cognitivas como demonstra o Quadro 3.3. 

 

    Quadro 3.3 - Classificação das capacidades 

Cognitivas Não cognitivas 
1. Leitura 1. Destreza manual 
2. Numérica 2. Encontro com as 

    pessoas 
3. Uso da linguagem 3. Ajudando os outros 
4. Espacial 4. Liderança/gerencial 
5. Linguagem escritório 5. Organização 
6. Mecânica  
7. Científica  
8. Criativa/literária  
9. Criativa/artística  

    Fonte: Furnham (1992, p. 229) (adaptado) 

 

Assim, caracteriza-se como competência a capacidade que uma pessoa tem 

para desempenhar determinadas classes ou categorias de tarefas físicas ou 

mentais no trabalho, pois as diferenças nas capacidades das pessoas estão 

correlacionadas com a performance no trabalho (Furnham, 1992).  

 

Outras pessoais - esta visivelmente simples dimensão da competência leva 

à formulação de importantes questões que estimulam respostas complexas 

como - quais outras características subjacentes de uma pessoa podem ser 

consideradas competências: a personalidade? os traços? o sistema de 

crenças, atitudes e valores?  a atitude? 

 

Segundo Brunner e Zeltner (2000, p.192), personalidade é a “totalidade 

peculiar de características de uma pessoa, expressas em seu 

comportamento e vivência”. E, traço “é uma característica da personalidade, 

atributo, ou tendência comportamental que pode variar ao longo de uma 

dimensão, digamos, de baixa para alta. E por definição, os traços são 

relativamente estáveis e consistentes sobre as situações em que são 
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utilizados” (Baucum, 1996, p. 165). Essas duas características demonstram 

grande complexidade para operacionalização em função da falta de 

instrumentos que possam mensurá-las adequadamente. A partir dos estudos 

empíricos realizados (Barrick & Mount, 1991, Tett et al., 1991, 

Furnham,1992, Guthrie et al., 1998), parece ser mais sensato abordar 

alguns traços pessoais como possíveis competências da pessoa. De acordo 

com o estudo de Barrick e Mount (1991), a vontade de realização é o único 

fator da personalidade que consistentemente prevê performance para todos 

os cargos de posições profissionais em vendas e para trabalhos que 

requeiram habilidades ou não (a exceção fica para cargos que necessitam 

do elemento criatividade, como os artísticos e musicais, onde alto nível de 

escrupulosidade pode ser prejudicial).  

 

Para um estudo de meta análise sobre prognósticos de desempenho dos 

vendedores no trabalho, Vinchur et al. (1998) analisaram 98 artigos 

realizados de 1918 a 1996, com amostragem de 45.944 pessoas. Como 

medidas foram utilizados os cinco grandes fatores da personalidade: 

socialização, extroversão/introversão, escrupulosidade, estabilidade 

emocional e abertura à experiência. As subdimensões identificadas foram: 

afiliação, potencial, realização e dependência. E, como outros prognósticos: 

capacidade cognitiva geral, verbal, capacidade quantitativa, individualismo 

marcante, biodata, idade e interesse. As conclusões foram que as 

dimensões da personalidade extroversão e escrupulosidade prognosticam 

sucesso em vendas. O potencial, que incluía assertividade, foi identificado 

como parte chave da extroversão e a realização pode ser parte chave da 

escrupulosidade. Apesar da capacidade cognitiva aparecer como 

prognóstico de sucesso, ela não se configurou como plausível quando o 

critério aborda volume. Quanto aos demais tipos de prognósticos os 

pesquisadores concluíram que os resultados parecem estar sujeitos aos 

tipos de critérios almejados em testes. 

 

As crenças, atitudes e valores têm conceitos distintos e representam um 

sistema cognitivo funcionalmente integrado, de maneira que qualquer 
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mudança em uma destas partes implica em mudanças nas outras, alterando 

o comportamento do indivíduo. As crenças são milhares de inferências, 

gerais ou específicas, que o indivíduo realiza sobre o mundo e si mesmo. As 

crenças organizadas em torno de um objeto focal e predispondo o indivíduo 

a comportar-se de modo particular em relação ao objeto denominam-se 

atitudes. As atitudes são de duas espécies: para com o objeto e para com a 

situação, sempre em combinação para suas avaliações complexas. As 

crenças específicas e centrais do sistema são os valores e atuam como 

guias de vida. Um indivíduo possui milhares de crenças, centenas de 

atitudes e um pequeno número de valores. Este sistema é altamente 

organizado e serve como guia de comportamento do indivíduo e sustenta o 

respeito da pessoa por si mesma (Rokeach, 1981).  

 

Um ponto que favorece a inclusão de valores como competência é oferecido 

por Katz e Kahn (1976). Eles argumentam que as bases da motivação da 

pessoa podem ser categorizadas em termos de cumprimento legal, uso de 

recompensas ou satisfações instrumentais e motivação internalizada. A 

motivação internalizada é dividida em duas dimensões: autodeterminação e 

auto-expressão, e valores internalizados e autoconceito. A auto-expressão e 

autodeterminação são as bases para a identificação do cargo, no qual a 

pessoa ficará satisfeita no desempenho do papel. Valores internalizados e 

autoconceito fazem com que a pessoa se direcione às metas do grupo 

porque estas representam seus próprios valores pessoais e fazem parte do 

seu autoconceito. Neste caso os objetivos organizacionais ou do grupo 

incorporam-se ao sistema de valores da pessoa (Leonard et al., 1995).  

 

Como tantos outros conceitos em ciências do comportamento, o da atitude 

é ambíguo e tem sido um grande foco para pesquisas e teorias. Há muitos 

teóricos que definem a atitude como um estado mental, criando 

predisposições no indivíduo para agir positiva ou negativamente em relação 

às coisas, pessoas ou situações.  

 

Segundo Moreira (2002) as medidas para se pesquisar crenças e atitudes  
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não são tão simples, porque se tratam de características internas dos 

indivíduos, ou seja, são cognitivas e não fatos concretos, o que as tornam 

mais nebulosas que os atributos ou comportamentos. As atitudes 

apresentam-se com diferentes formas e são sujeitas a flutuações em função 

do contexto e o formato das questões sobre elas tem muita influência. Não 

existem medidas diretas das atitudes, ou seja, elas são sempre indiretas, 

isto é, pelas manifestações visíveis e mensuráveis. Desta forma, as atitudes 

podem apenas ser inferidas e não diretamente medidas. As duas formas 

mais utilizadas para medir-se as atitudes são: declarações via questionários 

relacionadas a um objeto ou classe de objetos e inferências tiradas de 

comportamentos observados abertamente em relação ao objeto, mas, como 

se trata de inferência pessoal sobre a atitude do observado, o investigador 

pode interpretar erroneamente o comportamento. Quando utilizar um 

questionário, o observador se defrontará com problemas relacionados à 

validade e confiabilidade do instrumento. Ao observar e registrar as ações do 

indivíduo, a dificuldade é que não há uma correspondência biunívoca entre o 

comportamento aberto e observado e as atitudes do indivíduo. Assim, 

considerando-se que as atitudes não são observáveis e de difícil 

mensuração, sendo apenas inferidas se o indivíduo manifestar-se, pois a 

interpretação de uma atitude via observação comportamental pode induzir a 

tendências errôneas, elas não podem ser consideradas como competências, 

como o modelo proposto por Brandão e Guimarães (2001, p.10). 

 

Como se observa, um modelo de competências com as dimensões 

conhecimentos, habilidades, capacidades e outras características pessoais 

devidamente explicitadas articulam os comportamentos relativos ao mundo 

do trabalho, que podem prenunciar o sucesso do indivíduo para uma posição 

específica (Warech, 2002).  

 

3.1.2 - Modelos de competências 

 

Um modelo de competências representa o conjunto das competências 

requeridas para um desempenho superior em determinado cargo. A 
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elaboração de modelos segue, geralmente, metodologias que, na essência, 

produzem o mesmo: identificação dos comportamentos requeridos para 

desempenhar com sucesso determinado papel, sendo que as diferenças se 

dão como são obtidas (Lucia & Lepsinger, 1999).  Um modelo descreve 

certos motivos, traços, habilidades, capacidades, conhecimentos e um 

conjunto de comportamentos desejados para determinado cargo ou nível de 

desempenho (Dalton, 1997). 

 

Spencer e Spencer (1993) apresentam três métodos para se realizar um 

trabalho com competências na organização e construir modelos de 

competências para os cargos. Destacam a necessidade de, antes de se 

iniciarem os trabalhos de pesquisa na organização, identificar todos os 

cargos que possuem alto valor para as estratégias e as respectivas 

responsabilidades inerentes à realização dos objetivos estratégicos. Os 

métodos apresentados são: 

 

?? O método clássico que utiliza funcionários com desempenho superior 

como exemplos, denominado Job Competency Process. 

 

?? Um planejamento mais breve com a utilização de um painel de 

especialistas. 

 

?? Estudos sobre cargos singulares ou trabalhos futuros onde não 

existem ainda funcionários para serem considerados como exemplos 

com performance média e superior. 

 

Os passos do método clássico são os seguintes: 

 

?? Definição dos critérios para um desempenho eficaz utilizando-se 

dados como vendas, lucratividade, métricas, etc., designações de 

superiores, avaliações de pares e subordinados, e, avaliações de 

clientes. 
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?? Identificação de exemplos como critérios: funcionários com 

desempenhos superiores e médios. 
 

?? Coleta de dados através de entrevistas de eventos comportamentais, 

painéis, pesquisa 360 graus, banco de dados ou observação. 
 

?? Análise dos dados e desenvolvimento de um modelo de competência: 

elementos do trabalho a ser desempenhado (tarefas) e características 

da pessoa que tem desempenho superior: “modelo de competência”. 
 

?? Validação do modelo de competência: entrevista, testes ou 

avaliações. 
 

?? Aplicações: seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de 

desempenho, carreira, etc. 

 

O método com painel de especialistas segue os seguintes passos: 

 

?? Convocação de especialistas que tratarão de identificar as 

responsabilidades e resultados chave mensuráveis e competências 

limiares e necessárias para um desempenho superior. 
 

?? Condução de entrevistas sobre eventos comportamentais 

eventualmente para verificação de detalhes. 
 

?? Análise de dados e desenvolvimento do modelo de competência. 
 

?? Validação do modelo de competência. 

 

O método que trata dos estudos sobre cargos singulares ou trabalhos 

futuros onde não existem ainda funcionários com performance média e 

superior para serem considerados como exemplos, representa um desafio 

pela falta de comparações e três caminhos podem ser utilizados: a) painel 

de especialistas, b) extrapolação de cargos similares, e, c) exemplos de 

funcionários que estejam realizando trabalhos correlacionados. 
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A utilização de modelos tem sido o principal caminho utilizado pelas 

organizações para implementação de programas voltados para 

desenvolvimento de competências em recursos humanos. Mas, segundo 

Blackmore (1999), há objeções aos modelos genéricos e uma delas é o 

pressuposto de que há apenas um tipo de profissional competente ou eficaz 

– o do modelo genérico - outra diz respeito à dependência da cultura 

organizacional onde o modelo poderá ser refutado, ou poderá haver 

interpretações diferentes da competência diante de situações diferentes. 

Hughes e Billson (1995) observam que as organizações líderes estão 

desenvolvendo seus próprios modelos de competências sem intenção de 

compartilhá-los com seus competidores potenciais, pois, um modelo bem 

desenvolvido pode ser uma fonte de vantagem competitiva. 

 

A utilização de modelos de competências tem tido grande divulgação pela 

amplitude de suas vantagens, mas algumas preocupações devem ser 

observadas antes de sua implementação: 

 

?? o modelo deve estar alinhado aos objetivos, à cultura e aos valores da 

organização (Boyatzis, 1982, Rifkin et al., 1999), 

 

?? os gerentes devem ser envolvidos nos projetos para a completa 

implementação. Se não houver um perfeito entendimento dos 

processos, certamente, os gerentes não utilizarão os modelos 

(Kochanski, 1997), 

 

?? os modelos de competência necessitam de suporte da alta direção e 

devem estar direcionados para melhorar a performance da 

organização e aumentar a produtividade individual dos funcionários 

(Brown & Barborek, 1999), 

 

?? necessidade de procurar e identificar problemas potenciais e suas 

possíveis causas, desenvolver planos contingênciais e estabelecer 

canais de comunicação (Lucia & Lepsinger, 1999).  
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Esta primeira parte tratou da revisão bibliográfica sobre competências. 

Foram cobertos os principais pontos sobre conceitos e metodologias para 

elaboração de um modelo de competências. Na parte conceitual percebeu-

se que a matéria ainda não chegou a conceitos definitivos, bem como 

existem diferentes escolas com diferentes abordagens sobre o assunto. 

Cada uma busca seu próprio rumo com poucos avanços nos estudos 

interdisciplinares. Há dispersão de energia idêntica à que se dá na 

Sociologia quanto ao estudo das habilidades, prejudicando uma visão mais 

apropriada aos recursos humanos no atual ambiente de intensas 

transformações organizacionais e sociais. As organizações inseridas em 

ambientes altamente competitivos procurarão desenvolver seus próprios 

modelos para os cargos de direção como diferencial competitivo. Espera-se 

que o desenvolvimento desses modelos não despreze o foco multidisciplinar 

que envolve o assunto competências e amplie o conhecimento. 

 

Especial atenção foi dada à atitude pela sua natureza e tratamento que vem 

recebendo em estudos e inserções em modelos de competência. Apesar da 

exposição ter sido relativamente sucinta perante a quantidade de estudos 

empíricos sobre formação, mudança e efeitos das atitudes sobre o 

comportamento, presumiu-se que a inserção da atitude como característica 

de competência em modelos não é recomendável. Ainda há muito a 

pesquisar sobre a matéria. Como competência tem relação com o 

comportamento operante, que é observável, torna-se difícil falar em “atitude 

operante”, que possa ser descrita e observável, sem necessidade de se 

perguntar ao indivíduo. 

 

3.2 – Estudos sobre as competências dos profissionais em vendas 

 

Durante a revisão da literatura sobre as competências dos profissionais em 

vendas foram identificados estudos relevantes sobre o comportamento do 

vendedor no campo. Um amplo trabalho nesta área foi feito por Churchill et 

al. (1985), ao realizarem uma meta análise de 116 artigos com 1653 

observações no todo, que associavam os desempenhos em vendas com 
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suas determinantes. A fim de categorizar as correlações das muitas 

variáveis citadas, os pesquisadores utilizaram-se da taxonomia do modelo 

de Churchill et al. (2000, p. 8), que descreve o desempenho dos vendedores 

como função de cinco fatores básicos: (1) aptidão, (2) nível de habilidade, (3) 

nível de motivação, (4) percepção do papel, e (5) variáveis ambientais. 

Utilizando-se desses fatores as observações foram classificadas em seis 

categorias: (1) aptidão, (2) nível de habilidade, (3)  motivação, (4) papel, (5) 

fatores pessoais, e (6) fatores organizacionais e ambientais. Porém, ao 

ordenarem os fatores de acordo com o total da variação das correlações 

entre os estudos que é uma variação real, a ordenação por ordem de 

importância ficou sendo:  

 

1. Fatores pessoais,  

2. habilidade, 

3. variáveis do papel, 

4. aptidão 

5. motivação, e 

6. fatores organizacionais e ambientais.  

 

Os pesquisadores ressaltaram que os resultados indicavam que a força das 

relações entre os fatores determinantes e o desempenho dos vendedores é 

afetada pelo tipo de produto comercializado pelo vendedor.  

 

Consoante o modelo de competências deste estudo, pelo menos três fatores 

de grande importância, segundo Churchill et al. (1985), para o desempenho 

dos vendedores serão definidos: os pessoais, as habilidades e as 

capacidades ou aptidões. Como o produto comercializado pelo vendedor 

afeta a dinâmica dos fatores de desempenho justifica-se, novamente, a 

necessidade de um modelo de competências para o profissional que 

comercializa bens perecíveis. 

 

Assim sendo, o forte direcionamento dos trabalhos considerados foi a 

identificação de fatores que contribuíam para um melhor desempenho 
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profissional, na maioria das vezes com base no modelo de Churchill et al. 

(1985). Especificamente, sobre competências foram identificados três tipos 

de estudos: a) atividades relacionadas à função vendas, b) modelos parciais 

quanto às dimensões das competências e sem descrições dos respectivos 

comportamentos, e, c) modelos complexos que tratam de modelos genéricos 

dos vendedores superiores com descrições comportamentais das 

competências. Os estudos relacionados às atividades da função vendas são 

importantes pela representatividade quanto às competências necessárias 

para executa-las dada à sua variabilidade por tipo de indústria e estratégia 

de marketing utilizada pela empresa. Quanto aos modelos relacionados ao 

gerenciamento de contas chave foram identificados apenas tipos parciais. 

 

Atividades relacionadas à função vendas. Moncrief (1986) realizou um 

estudo exaustivo para desenvolver um inventário das atividades de 

vendedores industriais de diferentes tipos de indústrias. Através da literatura, 

entrevistas pessoais e grupos de foco foram identificadas 121 atividades 

para elaboração de um questionário para os vendedores responderem se as 

praticavam ou não. Foram recebidos 1393 questionários de vendedores de 

bens tangíveis empregados em 51 empresas. Com técnica de cluster 

analysis foram ordenadas as respostas e formou-se uma taxonomia com 

seis categorias de vendedores conforme Quadro 3.4. 

 
Quadro 3.4 – Taxonomia de vendedores 
Institucional Caracterizado pela venda criativa. Não vende a atacadistas ou 

varejistas, etc. 
Emissor de Pedidos Voltado à análise de estoques, gôndolas e promoções, etc. 

Missionário Viaja muito e tem atividades voltadas ao relacionamento, etc. 

Serviços de trade Parecido com o institucional, porém voltado aos canais, etc. 

Vendas a trade Voltado a pedidos, ofertas, preços, etc. 

Residual Representaram 16% dos pesquisados sem expressão a vendas. 

Fonte: Moncrief (1986) (adaptado). 

 

Adicionalmente, utilizando-se da técnica análise fatorial foram selecionados 

10 fatores conforme descritos no Quadro 3.5, configurando a taxonomia das 

atividades de vendas. 
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Quadro 3.5 – Taxonomia das atividades de vendas 

Fator Denominação Principais atividades 
1 Função de vendas Atividades básicas de vendas como planejamento e 

visitas de prospecção. Atender chamados e identificação 
dos compradores, etc. 

2 Trabalhando com 
pedidos 

Emissão e entrega de pedidos, recuperando pedidos 
perdidos, resolvendo problemas de faturamento, etc. 

3 Serviços com 
produtos 

Técnicas por natureza como testar produtos antes de 
demonstrações, ensinar instruções de segurança, como 
máquinas e computadores, etc. 

4 Gerenciamento de 
informações 

Envolve comunicação como receber feedback  de clientes, 
prestar informações à gerência e aos clientes, etc. 

5 Serviços à conta Controle de estoques e gôndolas, atividades 
promocionais com displays nos pontos de vendas, etc. 

6 Reuniões e 
conferências 

Atividades externas como comparecimento e trabalhos 
em conferências e exposições. Atividades internas como 
cursos, reuniões de vendas, etc. 

7 Treinamento e 
recrutamento 

Apoio à empresa em treinamento e recrutamento, como 
entrevistas e treinamento de novos vendedores, viagens 
com trainees, suporte à gerência, etc. 

8 Entretenimento Saída com clientes para almoços, jantares e drinques. 
Oferta de festas e jogar golfe com clientes, etc.  

9 Viagens Dormir ou viajar para fora da cidade. 

10 Trabalhando com 
distribuidores 

Estabelecer relações com distribuidores, etc. 

Fonte: Moncrief (1986) (adaptado). 

 

Nesse trabalho ficou evidenciado que o avanço da utilização dos 

computadores, telecomunicações e outras tecnologias deveria interferir nas 

atividades de vendas no futuro. Como, de fato, ficou manifesto com a 

pesquisa de Marshall et al. (1999), que procuraram atualizar os dados de 

Moncrief. 

 

Telefones celulares, computadores portáteis, fax, escritório virtual, 

teleconferência, internet e copiadoras portáteis foram os instrumentos que 

possibilitaram aos vendedores se comunicarem instantaneamente com 

qualquer pessoa a qualquer tempo e lugar. Os computadores pessoais 

facilitaram o acesso a bases de dados com informações sobre clientes 

melhorando o conhecimento dos vendedores. Os acessos às informações 

permitiram ao vendedor melhorar sua capacidade em realizar entrevistas de 

um nível de qualidade inimaginável há dez anos. Em adição, uma variedade 

de conceitos emergiu e alterou os papéis e tarefas dos vendedores. 

Destaque-se o marketing de relacionamento, equipes de vendas, os 
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esforços de gerência de qualidade total, aumento de empresas na área de 

serviços e o crescente ingresso de mulheres na carreira de vendas (Marshall 

et al., 1999). 

 

Utilizando-se de grupos de foco, o estudo apontou a prática contínua da 

grande maioria das 121 atividades de 1986. Apenas 6 atividades não foram 

mencionadas, porém sem evidências de que deveriam ser excluídas. Uma 

lista com 49 novas atividades surpreendeu os pesquisadores, pois havia um 

acréscimo acima de 40% sobre a lista anterior, o que veio a comprovar as 

mudanças na carreira de vendas desde o trabalho original de Moncrief. As 

atividades foram classificadas como tecnológicas e não-tecnológicas em 

cinco grupos: comunicação, vendas, relacionamento, equipe e banco de 

dados (Marshall et al., 1999). 
 

Segundo Marshall et al. (1999), a gerência de vendas necessita ter 

conhecimento das atividades da força de vendas para enfrentar os desafios 

resultantes das mudanças e suas estratégias devem ser desenvolvidas 

dentro de um contexto de conhecimento acurado sobre o que é 

verdadeiramente importante para o sucesso de um vendedor. As atividades 

e respectivas tarefas completamente claras à força de vendas se tornam no 

elemento mais importante na motivação dos vendedores (Shapiro & Doyle, 

1983, p. 4). 

Modelos parciais de competências de vendedores. Lamont e Lundstrom 

(1977) realizaram um estudo empírico com a finalidade de usar os traços da 

personalidade e determinadas características pessoais para prognosticar o 

desempenho de vendedores. Seu questionário baseado em constructos de 

personalidade, características pessoais e atividades em vendas, teve 71 

respostas válidas de vendedores de um fabricante de materiais de 

construção, que realizavam negócios com grandes construtoras e 

distribuidores. A técnica utilizada foi de regressão múltipla, cujos resultados 

os levaram a propor um perfil do vendedor de sucesso com as seguintes 

qualificações: 
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?? Alto, fisicamente impressionante e enérgico. 

?? Tem bons hábitos de trabalho, perseverante, disposto a trabalhar 

longas horas, e aprecia solucionar problemas. 

?? Procura e aprecia reconhecimento de outros pelos resultados obtidos. 

?? Tem uma grande gama de interesses, mas não se envolve 

intensamente em organizações civis e organizacionais. 

?? Sem alta educação formal, mas intelectualmente capaz. 

?? Pode ser emocional e um tanto desorganizado, mas adaptável e 

flexível em hábitos de trabalho. 

?? Sem grande sensibilidade ou perceptivo às reações e sentimentos de 

outros. 

?? Vê vendas como uma carreira profissional e tem pouco interesse em 

conseguir status além de posições em vendas. 

 

Deve-se registrar, outrossim, que entre os constructos da personalidade, a 

perseverança, a empatia e um forte ego foram altamente considerados pelos 

gerentes nas entrevistas iniciais dos estudos. Porém, com poucas exceções, 

os dados mostraram que o desempenho foi positivamente relacionado à 

perseverança e negativamente relacionado à empatia e ao forte ego. 

 

Moore et al.(1986) identificaram 82 competências para vendedores de bens 

industriais e mediante questionário recebido de 97 profissionais dos quais 41 

eram vendedores de fabricantes, 32 vendedores de distribuidores e 24 

agentes de fabricantes, classificaram as competências mais importantes 

para fins de melhor alocação dos recursos financeiros em treinamentos. 

Essa classificação também serviria para comparar e modificar programas de 

treinamento, para ser utilizada como benchmark para análise de tendências 

e variação ao longo do tempo, e como ferramenta em seleção e admissão 

de vendedores.  

 

As dez mais importantes competências ordenadas por categorias entre os 

três grupos estão demonstradas no Quadro 3.6. 
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Quadro 3.6 – As dez maiores competências ordenadas por categorias 

 Agente 
do Fabricante 

Vendedor 
do Fabricante 

Vendedor 
do Distribuidor 

1 Habilidade em ouvir Habilidade em ouvir Capacidade em gerência 
de tempo 

2 Habilidade em resolver 
problemas do cliente 

Capacidade em 
estabelecer objetivos e 
meios 

Temperamento otimista 
com realismo 

3 Capacidade em 
comunicação eficaz 

Capacidade em 
comunicação eficaz 

Habilidade em ouvir 

4 Capacidade em 
comunicação cortês 

Desenvolver rapport 
profissional e contínuo 

Capacidade em 
comunicação cortês 

5 Capacidade em 
gerência de tempo 

Capacidade em gerência 
de tempo 

Capacidade em 
comunicação eficaz 

6 Desenvolver rapport 
profissional e contínuo 

Aplicar julgamento 
imparcial 

Desenvolver rapport 
profissional e contínuo 

7 Capacidade em realizar 
perguntas 

Capacidade em aplicar 
padrões éticos altos 

Capacidade em realizar 
perguntas 

8 Estabilidade emocional 
e maturidade 

Capacidade em realizar 
perguntas 

Habilidade em resolver 
problemas do cliente 

9 Capacidade em 
entender tipos de 
compradores 

Capacidade em entender 
tipos de compradores 

Aplicar julgamento 
imparcial 

10 Perseverante – superar 
desencorajamento 

Temperamento otimista 
com realismo 

(Diversos) 

Fonte: Moore et al. (1986, p. 86) (adaptado) 

 

O interessante na classificação é que as competências ordenadas pelos 

vendedores dos distribuidores também foram ordenadas pelos demais, e as 

competências habilidade em ouvir, capacidade em gerência de tempo, 

capacidade em comunicação e capacidade em realizar perguntas, foram 

comuns entre as três categorias. Quanto às competências menos 

importantes foram identificadas algumas diferenças entre as categorias, por 

exemplo, a capacidade em entender e aplicar conceitos, tabelas e redução 

de preços foi menos importante aos vendedores de distribuidores.  

 

Após estudar cerca de 250 forças de vendas de empresas americanas 

(cerca de 100.000 vendedores), Stevens (1989) elaborou, por meio de 

testes, perfis psicológicos de vendedores apropriados a quatro tipos de 

abordagens em vendas: fechamento de vendas, venda consultiva, venda 

relacionamento e venda demonstração. O Quadro 3.7 descreve essas 

abordagens e respectivas características psicológicas dos vendedores. 
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Quadro 3.7 - Abordagens de vendas e respectivas características  
                           psicológicas dos vendedores 

 

ABORDAGENS 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
Fechamento de vendas: 
O vendedor começa usualmente com poucas, 
mas promissoras visitas e agressivamente inicia 
contatos com os clientes enquanto emprega 
todas as habilidades técnicas de vendas para 
fechar um negócio que inclui estabelecer 
rapidamente uma necessidade emocional do 
produto ao comprador. 

Extrovertido 
Enérgico 
Otimista 
Trabalho ético forte 
Competitivo 
Espera por sucesso financeiro, 
mas incapaz de economizar ou 
viver frugalmente 
Atitude positiva 
Autoconfiança alta 

Venda consultiva: 
Apropriada para um produto de alta tecnologia ou 
serviços “inteligentes”, como tecnologia de 
informação, telecomunicações, serviços legais ou 
consultoria. Paciência, contato interpessoal e 
agressividade são necessárias. Requer um 
desenvolvimento rápido de relacionamentos de 
negócios e consultoria com os clientes para 
determinar as necessidades específicas dos 
produtos. 

Orientação à carreira que ajuda 
a progredir na gerência 
corporativa. 
Status e consciência de imagem 
Acadêmico 
Paciente 
Autoconfiante 
Independência e auto-
desenvolvimento 
Orientação à equipe 
Sem impulsividade ou desejo 
em assumir risco extremo 

Venda relacionamento: 
Tipificada como sendo altamente dependente em 
relacionamentos de longo prazo entre o vendedor 
e o cliente o que requer grande paciência ao 
longo do tempo para construir um negócio. 

Trabalho ético forte (sente-se 
culpado ao nada fazer) 
Autosuficiente 
Independente (não gosta de dar 
ordens) 
Cooperativo 
Paciente 
Tradicional, tende a ser 
conservador 

Venda demonstração: 
Requer pouco envolvimento pessoal e 
relativamente pouco risco de rejeição pessoal. O 
sistema de remuneração e premiação tem pouca 
interferência para o fechamento da venda. Nesta 
categoria estão os vendedores varejistas, alguns 
vendedores de telemarketing etc. 

Baixa ambição de carreira  
Aborrecimento fácil 
Gosta de pessoas 
Energia física alta 
Impulsividade 
Tende focar o lar e outros 
objetivos 

Fonte: Stevens (1989) (adaptado). 

 

Oliva e Lancioni (1996) procuraram identificar os principais traços que um 

representante de serviços deveria demonstrar no processo de admissão. 

Com os dados de 250 casos originados  de 110 empresas identificaram 20 

traços e construíram uma matriz voltada à situação da empresa em termos 

de orientação, exposta no Quadro 3.8. 
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Quadro 3.8 - Seis principais traços de vendedores para quatro  
                     diferentes situações empresariais 

Empresa com 
grande 

variedade de 
produtos e 

clientes 

Mercado 
direcionado 

pelos clientes 

Empresa focada 
em produtos 

complexos com 
alta demanda 

Empresa que 
vende produtos 

“commodity” 

. Sabe onde 
  encontrar dados 
 
. Suporta bem o  
  stress 
 
. Responde  
  rapidamente 
 
. Solucionador de 
  problemas 
 
. Paciente 
 
. Gosta de 
  pessoas 

. É um bom  
  ouvinte 
 
. Sabe onde 
  encontrar dados 
 
. Suporta bem o 
   stress 
 
. Responde 
  rapidamente 
 
. Solucionados de 
  problemas 
 
. Gosta de 
   pessoas 

. Paciente 
 
 

. Sabe onde  
  encontrar dados 
 
. Suporta bem o 
   stress 
 
. Solucionador de 
  problemas 
 
. Responde  
  rapidamente 
 
. Gosta de  
  pessoas 

. Bom negociador 
 
 
. Suporta bem o 
  stress 
 
. Responde  
  rapidamente 
 
. Desenvolve um 
  relacionamento 
 
. Sabe onde 
   obter dados 
                                                                                                                                                                      
. Solucionador de 
  problemas 

Fonte: Oliva & Lancioni (1996, p. 48) (adaptado) 

 

Oliva e Lancioni (1996) ressaltam que no processo de admissão as 

empresas observam três diferentes áreas de competências: capacidades 

inatas (e.g., solução de problemas), habilidades a serem treinadas e 

habilidades interpessoais. Ressaltam que características como ‘sabe onde 

encontrar os dados’ e ‘responde rapidamente’ são complexas por estarem 

relacionadas a treinamentos apropriados às estruturas da empresa. 

 

O que mais pode irritar os compradores em relação aos comportamentos 

dos vendedores? Para 63% de 476 compradores é a falta de preparo, 

principalmente quando se dirigem a entrevistas sem qualquer conteúdo e 

sem respostas sobre suas empresas. Em pesquisa, a revista Purchasing 

solicitou a esses compradores que enumerassem os três traços mais 

importantes dos vendedores que os impressionavam e os três traços que 

mais os aborreciam (Morgan, 1996). Em termos percentuais os traços estão 

distribuídos conforme o Quadro 3.9. 
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Quadro 3. 9 - Traços de vendedores que impressionam e aborrecem     
                       compradores 
 

TRAÇOS QUE 
IMPRESSIONAM 

 
% 

 TRAÇOS QUE  
ABORRECEM 

 
% 

Disposição em lutar pelo 
cliente 

 
77 

 Falta de  
preparo 

 
63 

Atendimento do começo ao 
fim 

 
75 

 Falta de  
continuidade 

 
58 

Conhecimento do mercado, 
disposto a dividí-lo 

 
46 

 Falta de conhecimento das 
operações do cliente 

 
55 

Conhecimento da linha de 
produtos 

 
38 

 Falta de  
interesse ou propósito 

 
54 

Diplomacia com os 
departamentos operacionais 

 
23 

 Falta de marcar e cumprir 
agendamento 

 
49 

 
Imaginação 

 
21 

 Falta de conhecimento sobre 
produtos 

 
43 

Preparação para entrevistas 20  Super agressivo / arrogante 28 
Educação técnica 18  Falta de franqueza 26 
Conhecimento das 
necessidades do cliente 

 
16 

 Ter o cliente  
como certo 

 
23 

Regularidade em visitas 5  Falha em cumprir promessas 22 
   Falta de criatividade 17 
   Falha no ouvir 15 
   Falta de conhecimento técnico 14 
Fonte: Morgan (1996), p. 51) (adaptado) 

 

Como se observa existem mais traços que aborrecem do que traços que 

impressionam os compradores, o que não os impediu de indicarem e 

elegerem os dez melhores profissionais em vendas naquele ano. 

 

Para reconfigurar cursos de vendas em instituições de ensino, Luthy (2000) 

processou os dados de 128 questionários respondidos por executivos 

quanto à importância de 30 tópicos relacionados a comportamentos de 

vendedores.  

 

Entre 30 tópicos pesquisados apenas um – vendendo pela internet – não 

recebeu avaliação máxima (escala de 1= extremamente sem importância a 7 

= extremamente importante), sendo que os 15 primeiros estão especificados 

no Quadro 3.10. 

 



 137 

Quadro 3.10 -  Análise dos tópicos/matérias para cursos de venda  
                         pessoal 
 
Tópicos / matérias 
 

 
Média  
score 

 
% Respostas  
com 6 e 7 

 1. Habilidade eficaz em ouvir  6.50 81 
 2. Venda relacionamento, desenvolvimento de 
    “rapport”, e estratégias em gerência de contas 

6.29 75 

 3. Prosseguimento e serviços pós venda 6.28 75 
 4. Processos de comunicação e habilidades 
   (inclusive persuasão, oral, escrita e não verbal) 

 
6.19 

 
72 

 5. Conhecimentos em produto, empresa, 
    concorrência, mercado e processo de venda 

 
6.16 

69 

 6. Fazer perguntas 6.13 66 
 7. Situações e problemas com ética 6.06 59 
 8. Habilidades em negociação 6.00 72 
 9. Gerência de tempo 5.97 66 
10. Imagem profissional 5.97 63 
11. Tratar objeções 5.94 66 
12. Confirmar e fechar vendas 5.84 53 
13. Prospectar novos negócios 5.84 53 
14. Planejamento / abordagem no processo de 
      vendas 

 
5.81 

 
63 

15. Estratégias e métodos em apresentações /  
      demonstrações 

 
5.66 

 
47 

Fonte: Luthy (2000, p. 238) (adaptado) 

 

Além dessa classificação foi solicitado aos executivos que identificassem 

qualquer tendência emergente ou em processo, relevante para os futuros 

profissionais, sendo que as mais consideradas foram: 

 

?? As habilidades em comunicação interpessoal continuavam com 

importância crítica (e.g., ouvir, escrever e falar). 

?? Utilização confortável das tecnologias em comunicação. 

?? Solução dos problemas e necessidades dos clientes, envolvimento de 

equipes e serviços quando necessário. 

?? Desenvolvimento e manutenção de parcerias no longo prazo, mesmo 

com mudanças, aquisições e fusões das empresas. Parcerias 

oferecem mais valor do que vender meramente produtos. 
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?? Compreender e atuar com as mudanças tornando-se capaz de 

enfrentar mais rapidamente o ritmo da concorrência, e ambientes que 

envolvem vendas.  

 

Para Luthy (2000) os achados da pesquisa apresentam-se com potencial 

para três áreas – aos professores das universidades que podem planejar e 

entregar melhores cursos, aos alunos que freqüentarão cursos mais 

realistas, e, aos gerentes de vendas e recrutadores que admitem estudantes 

ou recém formados para posições em vendas. 

 

Warech (2002) descreve o processo da empresa Buckhead Beef Company  

para estabelecer um modelo de competências voltado a melhorias nas 

admissões, redução de rotatividade dos vendedores e formação de uma 

força de vendas produtiva e competitiva na comercialização de carnes. 

Utilizando-se de entrevistas e grupos de foco foram identificados cerca de 

200 comportamentos indicadores de competências. Os comportamentos 

foram qualificados nas dimensões conhecimentos, habilidades e 

capacidades.  Após um refinamento, foram selecionados aproximadamente 

90 comportamentos representados por 12 competências conforme o Quadro 

3.11. 

 

                Quadro 3.11 – Competências para vendedores de carne 
   1. Construção de parcerias com clientes  
   2. Construção de relacionamentos  
   3. Comunicação  
   4. Foco em clientes e em qualidade  
   5. Demonstração de desejo e capacidade em aprender  
   6. Direcionamento por resultados  
   7. Habilidades em influência  
   8. Habilidades interpessoais  
   9. Mobilização de redes internas e recursos  
 10. Gerenciamento e desempenho no trabalho  
 11. Identificação e solução de problemas  
 12. Conhecimento funcional e técnico  
                Fonte: Warech (2002, p. 74) (adaptado) 
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Com este modelo a Buckhead Beef revisou seu processo de seleção e 

passou a contratar, com mais rapidez, vendedores competentes de forma 

confiável e válida. Como resultado, muitos dos vendedores contratados 

nessa conformidade quebraram recordes de vendas em poucas semanas e, 

ao mesmo tempo, os outros não deixaram a empresa (Warech, 2002). 

 

Com o objetivo de consolidar as habilidades em vendas como um constructo 

holístico, Rentz et al. (2002) desenvolveram uma escala para medi-las. O 

modelo foi desenvolvido com três dimensões: habilidades interpessoais, 

habilidades em vendas e habilidades técnicas. O modelo inicial continha os 

itens assim distribuídos entre as habilidades: 

 

?? Habilidades interpessoais: 

1. Capacidade em expressão não verbal 

2. Capacidade em habilidade de falar de modo geral 

3. Conhecimento e entendimento de comunicação não verbal de 

outros 

4. Capacidade de controlar e regular demonstração não verbal de 

emoções 

5. Capacidade de se apresentar socialmente por si, 

possivelmente por ação 

6. Capacidade de manipular outros para controlar a situação 

7. Conhecimento e entendimento de comunicações verbais de 

outros 

?? Habilidades em vendas 

1. Capacidade em prospectar por clientes 

2. Capacidade em qualificar perspectivas 

3. Capacidade em iniciar relacionamentos com perspectivas 

4. Capacidade em fechar a venda 

5. Capacidade em apresentar uma mensagem de vendas 

6. Capacidade em prestar serviços à conta 

?? Conhecimento técnico 

1. Conhecimento dos mercados e produtos dos clientes 
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2. Conhecimento dos procedimentos da própria empresa 

3. Conhecimento dos produtos, serviços e políticas de vendas 

dos concorrentes 

4. Conhecimento da linha de produtos, incluindo dispositivos e 

benefícios dos produtos 

5. Conhecimento das operações dos clientes, como lojas e layout 

de gôndolas, e treinamento dos empregados 

6. Imaginativo no fornecimento de produtos e serviços que 

atendam as necessidades dos clientes 

 

Coletaram-se dados de 106 questionários preenchidos por vendedores de 

quatro empresas que atuavam como agentes de vendas de produtos 

alimentícios com aproximadamente 900 itens. Através da técnica ANOVA a 

diversidade das empresas não foi significativa e estas foram consideradas 

como variável dependente e as três dimensões propostas como variáveis 

independentes. Após o processamento dos dados pela técnica de análise 

fatorial exploratória, os pesquisadores refinaram a escala mediante a 

exclusão de quatro itens: os itens 5 e 7 das habilidades interpessoais, o item 

3 das habilidades de vendas, e o item 6 de conhecimento técnico. O modelo 

tornou-se, assim, mais prático com 5 itens em cada dimensão. 

 

Em seguida, os pesquisadores utilizaram-se da análise fatorial confirmatória 

e procedimentos sugeridos pela técnica de equações estruturais. Mediante 

uma matriz de correlações, média e desvio padrão de cada item foram 

realizados os testes para verificar as relações entre as variáveis observáveis 

e os constructos latentes, cujos resultados indicaram um ajustamento para o 

modelo. A confiabilidade – alfa de Cronbach - das três dimensões ficaram no 

intervalo entre 0,864 e 0,911, sendo que a escala global foi igual a 0,941. 

 

Além desse processamento, os pesquisadores trataram da validade 

nomológica da escala e mediante correlações entre as escalas do modelo e 

outras medidas auto reportadas nas áreas de habilidades adquiridas como 

capacidade em matemática e competência verbal. Os testes realizados 
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demonstraram fortes relações das medidas com as três dimensões do 

modelo, que foram considerados pelos pesquisadores como resultado 

animador (Rentz et al., 2002). 

 

Stafford e Stafford (2003) procuraram desenvolver um perfil das percepções 

dos compradores sobre os principais traços dos vendedores com a intenção 

de fornecer elementos para melhorias em suas interações. O estudo 

empírico foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, durante 

entrevistas com compradores, identificaram com a técnica de associação de 

palavras um total de 65 traços distintos. Mediante respostas de 70 

questionários, através da análise fatorial exploratória, agruparam os traços 

em três dimensões: fatores negativos, competência e sociabilidade.  Na 

segunda etapa procuraram confirmar a estrutura exploratória da primeira 

etapa com a condução de uma segunda pesquisa. Pelas técnicas da análise 

fatorial foram selecionadas as variáveis com cargas acima de 0,5 em seus 

respectivos fatores, o que significou em uma redução para 34 traços. 

Mediante respostas de 403 questionários de compradores ligados à 

Associação Nacional dos Compradores em Instituições Escolares (NAEB, 

em inglês), através da análise fatorial confirmatória testaram o modelo. Os 

resultados iniciais do modelo com os três fatores simultaneamente 

mostraram um ajustamento inexpressivo.  

 

Assim, investigaram um modelo alternativo separando os fatores positivos 

dos fatores negativos e nestas condições a análise confirmatória demonstrou 

excelente ajustamento. O modelo das percepções positivas ficou composto 

de dois constructos: um relacionado às percepções de profissionalismo, e o 

outro denotando as percepções de sociabilidade, conforme Quadro 3.12. 
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Quadro 3.12  – Percepção dos compradores sobre os traços dos  
                         vendedores 
 

Modelo 
Percepções negativas 

Modelo Percepções positivas 
     Profissionalismo                 Sociabilidade 

    Irritante 
    Falante 
    Cabeça dura 
    Pressionador 
    Sem consideração 
    Idiota 
    Persistente 
    Chato 
    Antipático 
    Excessivo 
    Super ansioso 
    “Puxa saco” 
    Entrão 
    Rude 
    Interesseiro 
    Complicado  
    Não profissional 

    Capacitado 
    Cuidadoso c/ produtos 
 
 
    
    Informativo 
    Versado 
 
    Tomador de pedidos 
 
 
    Qualificado 
    Interesseiro 
 
    Desinformado 
    Não versado 
    Despreparado 

 
 
    Cooperativo 
    Cordial 
    Amigável 
 
 
     Amável 
 
     Extrovertido 
     Prazeroso 
 
 
     Atencioso 
 
 

Fonte: Stafford & Stafford (2003, p. 49) (adaptado) 

 

O interessante no modelo de percepções positivas diz respeito a uma 

configuração com traços negativos como desinformado, não versado e 

despreparado. Stafford e Stafford (2003) registram que aparentemente os 

compradores estavam bem conscientes dos traços negativos que poderiam 

descrever os vendedores, porém havia indícios de que eles discordavam 

desses termos negativos quando aplicados aos vendedores com os quais 

mantinham negócios.  

 

A metodologia utilizada nessa pesquisa corrobora a afirmação de Schuler 

(1995) de que esse tipo de desenvolvimento de modelos é o mais comum 

entre os tipos de testes com utilização de equações estruturais.   

 

Competências para Gerenciamento de Contas Chave (GCC).  Consoante 

estudos de Kempeners e der Hart (1999), em um sistema de GCC, os 

gerentes de conta podem ter diferentes posições e seu menor nível é o de 

vendedor. Uma organização GCC pode apresentar muitas variações e 

opções com vantagens e desvantagens, que são complexas, o que os leva a 
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afirmar que não há uma solução perfeita. Desta maneira, os estudos sobre 

competências dos profissionais inseridos em GCC não apresentam uma 

terminologia consistente quanto aos diferentes profissionais. Neste trabalho, 

o termo gerente de contas chave compreenderá os profissionais de campo 

que mantém contatos estreitos com seus clientes tanto no nível de vendedor 

como gerencial. 

 

Wotruba e Castleberry (1993) estudaram os processos que as empresas 

usavam para estabelecer políticas para admissão e diretrizes para as 

posições de gerentes e vendedores envolvidos em contas chave. A 

amostragem do estudo compreendeu cerca de 57 vendedores e 50 gerentes 

que forneceram respostas a um questionário sobre processo de seleção, 

desempenho dos vendedores, tarefas executadas, importância dos traços, 

conhecimento/experiência e habilidades/capacidades. As primeiras 15 

tarefas comuns de uma lista de 35 constam no Quadro 3.13. 

 

    Quadro 3.13 – Tarefas comuns dos vendedores em contas chave 
1. Desenvolver relacionamentos de longo prazo 
2. Engajar-se diretamente com clientes chave 
3. Manter registros e informações fundamentais sobre contas nacionais 
4. Identificar oportunidades de vendas e potencial de vendas 
5. Monitorar desenvolvimento dos concorrentes que podem afetar as contas 
6. Reportar resultados à gerência superior 
7. Monitorar ou controlar contratos 
8. Realizar entrevistas de alto nível 
9. Coordenar e entregar serviços 
10. Coordenar as comunicações entre as unidades da empresa que atendem as 

contas 
11. Vender a importância das contas nacionais dentro da empresa 
12. Aceitar e resolver reclamações das contas 
13. Manter seu autodesenvolvimento 
14. Recomendar políticas corporativas e procedimentos relacionados às contas 
15. Monitorar qualidade dos produtos e satisfação dos clientes 

    Fonte: Wotruba e Castleberry (1993, p. 59) (adaptado) 

 

Quanto à importância dos traços para o sucesso nas suas posições, os 

vendedores e gerentes consideraram igualmente integridade, auto-

motivação, interesse por ética e tato como as principais. Houve pequenas 

variações entre responsabilidade, criatividade, orientação à realização, 

ambição e realismo. De forma exclusiva, empatia e empreendedorismo 
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foram citados pelos vendedores, enquanto educador e agressivo pelos 

gerentes. 

 

Quanto a conhecimento/experiência os pesquisados consideraram como 

principais: tratamento de contas chave, forças e fraquezas da empresa, 

produtos e serviços, procedimentos, pessoal e personalidades do cliente, 

planejamento e estabelecimento de objetivos, pessoal e personagens da 

empresa, indústria do cliente, forças e fraquezas do cliente, práticas e 

tendências da indústria, procedimentos da empresa do cliente, termos e 

preços de venda, produtos e serviços do cliente, produtos e serviços dos 

concorrentes, e forças e fraquezas dos concorrentes sendo que estas não 

foram consideradas pelos gerentes. 

 

As principais habilidades/capacidades citadas por ambos foram: construção 

de relacionamento, coordenação, negociação, relações humanas, foco em 

objetivos específicos, habilidades em entrevistas, geração de visibilidade e 

reputação, comunicação, trabalho em equipe, resolução de conflito, 

tratamento de objeções, liderança e fechamento. 

 
 

Quanto às tarefas e habilidades/capacidades, Wotruba e Castleberry (1993) 

constataram que os vendedores de contas chave apresentaram grandes 

diferenças em relação aos outros tipos de vendedores em: habilidades em 

negociação, construção de relacionamento, habilidades em comunicação, 

trabalho em equipe, habilidades em coordenação, resolução de conflito, 

habilidades em entrevistas, manuseio de muitas informações, conhecimento 

dos procedimentos da empresa, criatividade, integridade e tato. 

Constataram, ainda, que: 

 

?? não há uma única forma de organização GCC para o sucesso, 

?? em termos de recrutamento, os vendedores de contas chave vêm 

diretamente dos quadros próprios da empresa, 



 145 

?? os vendedores com atribuições primárias em conseguir pedidos e 

assegurar receita têm maior desempenho que os vendedores 

voltados à construção de relacionamento, 

?? os desempenhos dos vendedores voltados exclusivamente a contas 

chave são superiores a outros vendedores com outras obrigações, 

?? quanto mais antigo o programa GCC maior a tendência em 

apresentar melhores resultados.  

Ao estudar os relacionamentos específicos entre fornecedores e varejistas, 

Davies (1993, p.197) propôs a denominação de trade marketer para o 

gerente de contas chave. O quadro 3.14  demonstra os seus atributos: 
               

              Quadro 3.14 -  Atributos do gerente de contas chave para o 
                                       varejo (trade marketer) 
  

?? Capaz de construir relacionamentos de longo prazo 
?? Intelectual, com nível superior 
?? Estrategista, com conhecimento em finanças 
?? Boa representação e habilidades interpessoais 
?? Bom na construção de relações interpessoais 
?? Orientado a serviços 
?? Entende varejo como um negócio 
?? Entende as motivações dos vendedores varejistas 
?? Capaz de coordenar as atividades do fabricante para 

convir às necessidades do varejista 
?? Criativo e resiliente 
?? Capaz de influenciar a alta gerência do fabricante e 

do varejista 
 

 

             Fonte: Davies (1993, p. 196) (adaptado) 

 

Entre as habilidades interpessoais, Davies (1993) enuncia as de negociação 

e de resolução de conflitos como as principais. A negociação deve ser vista 

como um processo em vez de uma simples discussão sobre preços, porém, 

se o gerente de contas não entender o negócio do cliente suficientemente 

bem para introduzir outros fatores além de preços, haverá perda de potencial 

de negociações realistas além das centradas em redução dos preços. Os 

conflitos devem ser entendidos como sintomas originários de diversas fontes 

nas relações com canais, evidenciados pelos problemas ou pelos próprios 
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relacionamentos. O gerente deve ter habilidades para identificá-los 

apropriadamente a fim de mitigá-los em benefício das partes. 

  

Boles et al. (1996) conseguiram 230 questionários com questões abertas de 

altos executivos originários de grandes contas. Uma das questões chave foi 

“Qual conselho, qualquer que seja, você ofereceria aos profissionais em 

vendas para melhorar a construção de relacionamentos com clientes?”. Pela 

falta de uma taxonomia dos comportamentos de vendedores voltados a 

relacionamentos empregaram opiniões de especialistas para consolidar as 

respostas em oito categorias conforme Quadro 3.15. 

 

               Quadro 3.15 -  Categorização das respostas dos executivos 

  

Categorias Percentagem das 
respostas totais 

 

 1. Perspectiva de longo prazo 23  
 2. Honestidade 21  
 3. Suporte pós-venda 21  
 4. Soluções de problemas criativas 9  
 5. Entender as necessidades do 

    cliente 
 
8 

 

 6. Conhecer os produtos e 
     capacidades 

 
7 

 

 7. Entender o negócio do cliente 6  
 8. Cumprir sempre os compromissos 4  
                 

    Fonte: Boles at al. (1996, p. 11) (adaptado). 

 

Além de suportar outras pesquisas em vendas, esse trabalho oferece 

grandes contribuições sob o ponto de vista de executivos sobre o papel dos 

vendedores quanto a comportamentos e atitudes necessários para 

construção de relacionamentos duradouros.  

 

Entre os comportamentos sugeridos pelos executivos chama atenção a 

importância da comunicação como intermediação para melhorar o 

entendimento das necessidades dos clientes buscando exceder suas 

expectativas. Boles et al. (1996) afirmam que sob uma perspectiva teórica 

fatores como capacidade em comunicação e alguns traços (e.g., 

honestidade) podem ser mais importantes na venda relacionamento do que 
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outras atitudes e comportamentos dos vendedores (e.g., esforço, claridade 

de papel e aptidão em vendas), considerados como antecedentes no 

desempenho dos vendedores em vendas menores. Concluem que esses 

constructos deveriam ser incluídos em futuras pesquisas sobre 

relacionamentos compradores-vendedores. 

 

Weeks e Stevens (1997) identificaram 21 habilidades/capacidades que eram 

desenvolvidas nos treinamentos de gerentes de contas. Foram coletados 

133 questionários com uma escala tipo Likert de 7 pontos sobre a 

adequação dos treinamentos que os gerentes de contas estavam recebendo 

em suas empresas. As habilidades/capacidades identificadas estão listadas 

no Quadro 3.16. 

 

Quadro 3.16   – Habilidades/capacidades desenvolvidas em treinamento 

Construção de 
relacionamento 

 Tratando com muitas 
informações 

 Resolução de conflitos 

Análise de 
personalidade 

 Abordagem  Diagnóstico do próprio 
desempenho 

Coordenação  Comunicação  Trabalho em equipe 
Negociação  Tratando objeções  Fechamento 
Foco em objetivos 
específicos 

 Geração visibilidade, 
reputação 

 Liderança 

Diagnóstico de 
problemas do cliente 

 Orientado por 
detalhes 

 Entendimento e análise 
financeira 

Habilidade em 
apresentações 

 Capacidade em 
ensinar 

 Relações humanas 

Fonte: Weeks e Stevens (1997, p. 427) (adaptado) 

 

Como conclusões da pesquisa,  Weeks & Stevens,(1997) verificaram que as 

empresas não estavam realizando o devido levantamento das necessidades 

quantitativas e qualitativas para treinamento dos gerentes de contas. Muitos 

gerentes de contas acreditavam que os treinamentos recebidos não eram 

relevantes aos seus problemas e, ainda, não acreditavam que seus 

superiores haviam recebido o mesmo treinamento. 

 

McDonald e Rogers (1998) apresentam um estudo comparativo entre três 

pontos de vista sobre as habilidades chave e qualidades que um gerente de 



 148 

contas deve possuir. Os compradores valorizam integridade e conhecimento 

técnico sobre produtos com o mais alto valor, seguindo-se pelo 

conhecimento de seu negócio, enquanto habilidades em negociação e 

vendas são importantes para os próprios gerentes de contas. Habilidades 

administrativas, em estratégias e comunicação são as que os estrategistas 

dos fornecedores mais consideram, conforme o Quadro 3.17. 

 

Quadro 3.17 -  Comparação entre pontos de vista sobre habilidades dos  
                         gerentes de contas 
 

 Empresa 
compradora 

Empresa 
vendedora 

Gerente  
de contas 

Primeiro Integridade 
 

Conhecimento 
ambiente negócios 

Vendas/negociação 
 

Segundo Entendimento nosso 
negócio 

Comunicações Comunicações 

Terceiro Conhecimento 
técnico dos 
produtos 

Pensamento 
estratégico 

Entendimento 
negócio cliente 

Quatro Conhecimento 
aplicações dos 
produtos 

Vendas/negociação Pensamento 
estratégico 

Quinto Comunicações Conhecimento 
técnico dos produtos 

Técnico/financeiro 
Mercado/credibilidade 
 

Fonte: McDonald & Rogers (1998, p. 120) (adaptado) 

 

Diante dessa diversidade de opiniões, McDonald e Rogers (1998) propõem 

uma série de qualificações que o gerente de contas necessita demonstrar 

para atender as expectativas dos fornecedores e compradores listadas no 

Quadro 3.18. 
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Quadro 3.18 - Habilidades e qualidades necessárias ao Gerente de  
                           Contas 
Qualificações Habilidades e qualidades 

Pessoais Integridade 
Resiliência/persistência 
Vendas/negociação 
Parecer igual 

Conhecimento Produto – técnico e aplicações ao negócio do 
cliente 
Entender o ambiente de negócio, mercados 
Financeiro 
Legal 
Informática 
Cultural/outras línguas 

Habilidades cognitivas Criatividade e flexibilidade 
Pensamento estratégico/planejamento 
Limites de tempo 

Habilidades gerenciais Comunicação, inclusive ouvir e persuasão 
Gerência de pessoas/liderança 
Credibilidade  
Administração/organização 

Fonte: McDonald & Rogers (1998, p. 120) (adaptado) 

 

Esses autores enfatizam que essas qualificações devem ser desenvolvidas 

pela empresa fabricante caso pretenda alcançar os mais altos níveis em 

atendimento a clientes. Estabelecer e apoiar as equipes de gerentes de 

contas facilitará o desenvolvimento dessas competências críticas. 

 

Sengupta et al. (2000) propuseram um modelo de eficácia para o vendedor 

de contas chave tendo como antecedentes a capacidade estratégica e a 

capacidade intraempreendedora dos constructos orientadores do 

relacionamento, qualidade na comunicação e confiança do cliente. A eficácia 

percebida representa os resultados do relacionamento do gerente de contas 

conforme Figura 3.7.  
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Figura 3.7  – Modelo de eficácia para gerente de contas chave  
Fonte: Sengupta et al. (2000, p. 254) (adaptado). 
 

Capacidade estratégica foi definida como a capacidade cognitiva para 

analisar a organização do cliente, os problemas do negócio, foco nos 

interesses de longo prazo e direcionamento além das necessidades 

declaradas do cliente. Baseia-se em conhecimento incalculável pela 

experiência ou educação. Capacidade intraempreendedora, no estudo, 

tratou de visualizar o gerente como um realizador em oposto ao pensador 

cognitivo. Compreende a capacidade do gerente em localizar pessoas e 

outros recursos dentro da empresa para colocá-los em processos que 

envolvam os clientes. Esta capacidade surge das influências informais que o 

gerente desenvolve na empresa. 

 

Qualidade na comunicação encontra-se nas reuniões, cartas, telefonemas, 

faxes e correios eletrônicos durante os quais o conteúdo da mensagem é 

recebido e entendido pelas partes em relacionamento. Confiança do cliente 

representa, no modelo, as suas crenças quanto à integridade e indulgência 

do gerente de conta.  

 

Utilizando-se da técnica de equações estruturais, Sengupta et al. (2000) 

processaram as respostas de 166 questionários de vendedores de contas 

chave. Os resultados demonstraram que a capacidade estratégica e a 

capacidade intraempreendedora eram determinantes significativos da 

eficácia e operavam através dos processos intermediários de uma 

Capacida- 
de 

Estratégica

Capacida- 
de 

Intraempre
-endedora 

 

Qualidade 
na 

Comunica- 
ção 

Confiança 
do 

cliente 

GC 
eficácia 

percebida 
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comunicação de qualidade e confiança do cliente. Demonstrou-se, também, 

que o gerente de contas chave era mais do que um pensador estrategista, 

sendo melhor na execução ou fazendo as coisas acontecerem.  

 

Esse estudo demonstrou ser parcial quanto às competências do gerente de 

contas chave, porém completo quanto às descrições dos constructos que 

formam as dimensões do modelo. Apesar das limitações singulares a todos 

estudos, sua grande contribuição foi constatar que as capacidades dos 

gerentes de conta chave podem afetar o processo de relacionamento, que, 

por sua vez, compromete os resultados das relações.  

 

Capon (2000), após estudar pesquisas, propõe como requerimentos para o 

sucesso de um gerente de contas chave diversos atributos relacionados a 

traços pessoais, habilidades e algumas áreas de conhecimento e 

experiência conforme Quadro 3.19. 

 

Quadro 3.19 – Traços pessoais, habilidades requeridas e conhecimento 
                        e experiência (em ordem) para Gerentes de Conta Chave  
                        de sucesso 
TRAÇOS  
PESSOAIS 

HABILIDADES 
REQUERIDAS 

CONHECIMENTO E 
EXPERIÊNCIA 

Tato Construção de 
relacionamentos 

Pessoal e personalidades 
dos clientes 

Integridade Negociação Produtos e serviços da 
empresa 

Preocupação com ética Comunicação Procedimentos da empresa 
Auto-motivação Liderança Indústria do cliente 
Criatividade Relações humanas Produtos e serviços do 

cliente 
Responsabilidade Técnicas apresentação Experiência em tratar 

grandes contas, 
planejamento e definição de 
objetivos 

Orientação a resultados Diagnóstico em problemas 
dos clientes 

Conhecimento/experiência 
em procedimentos do 
cliente 

Ambição Resolução de conflitos Preço e termos de vendas 
 Coordenação Forças e fraquezas das 

operações do cliente 
 Geração de viabilidade e 

reputação 
 

 Fechamento  
Fonte: Capon (2000, p. 116) (adaptado).  
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Além desses requerimentos, Capon (2000) identificou os seguintes fatores 

críticos de sucesso para o gerenciamento das contas: 

 

?? gerenciamento das relações com cliente chave 

?? entendimento do negócio dos clientes 

?? assegurar ação e sensibilidade aos clientes 

?? envolver outros com a conta 

?? assegurar compromisso ao programa da conta chave 

 

A eficácia funcional é alcançada quando se atende e excede as expectativas 

dos clientes. Para tal, os gerentes de contas chave devem receber 

treinamento apropriado com base nos requerimentos do cargo (Capon, 

2000). 

 

Modelos complexos e genéricos de competências para vendedores. 

Modelo O*NET. Neste ponto deve-se considerar a disponibilidade de uma 

grande base de informações com muitos modelos de competências 

complexos. Trata-se do modelo Occupational Information Network ou O*NET 

(2001) que é um banco de dados disponível na internet com grande 

abrangência sobre os atributos dos trabalhadores e características dos 

cargos em empresas nos Estados Unidos que veio substituir o Dictionary of 

Occupational Titles (DOT) do U.S. Department of Labor e vem sendo 

desenvolvido pelos esforços do setor privado e público. Os parceiros do 

setor privado representam 3,2 milhões de empresas, 56 milhões de 

trabalhadores ou 43% dos trabalhadores americanos e cerca de 300 outras 

organizações como sindicatos, associações comunitárias, grupos de 

treinamento e universidades (Dye & Silver, 1999). 

 

O objetivo desse banco de dados é fornecer uma linguagem comum para 

definir e descrever os cargos nas organizações com a finalidade de 

identificar e desenvolver as habilidades (competências) da força de trabalho 
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norte-americana. Ele é abrangente e cobre as principais informações sobre 

cargos em primeiro nível, conforme o Quadro 3.20. 

 

Quadro 3.20 - Classificação cruzada das informações ocupacionais   
                           O*NET 
TIPOS DE INFORMAÇÕES OCUPACIONAIS 

Especificidade da 
Aplicação 

Descrições orientadas 
aos cargos 

Descrições orientadas 
aos trabalhadores 

 
 
 
Descrições  
de ocupações 
cruzadas 

Atividades generalizadas de 
trabalho 
Contexto do trabalho 
Contexto organizacional 
Informações mercado de 
trabalho 
Perspectiva ocupacional 
Salários 

Habilidades 
Conhecimentos 
Educação 
Aptidões 
Interesses 
Estilos de trabalho 
Treinamento 
Experiência 
Licenciamento 

 
Descrições de 
ocupações 
específicas 

Tarefas com máquinas, 
ferramentas e equipamentos 
Informações mercado de 
trabalho 
Perspectiva ocupacional 
Salários 

Habilidades ocupacionais 
Conhecimentos 
ocupacionais 
Treinamento 
Experiência 
Licenciamento 

Fonte: O*NET (2001) (adaptado) 

 

O modelo foi desenvolvido através de análises organizacionais e de cargos e 

incorporou as principais referências das ocupações (via descrições relativas 

ao cargo) e das pessoas (via descrições orientadas ao trabalhador), sendo 

mais abrangente do que o DOT, que era baseado nas descrições de cargos 

por analistas. Essas informações disponibilizadas ajudam no 

aconselhamento de carreiras, educação, empregabilidade e atividades de 

treinamento de competências (Dye & Silver, 1999).  

 

A Figura 3.8 mostra como o modelo está exibido no endereço eletrônico: 
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Figura 3.8 - Dimensões do Modelo O*NET 
                                                   Fonte: O*NET (2001) 
 

O modelo está organizado em seis grandes dimensões que são: 

características do trabalhador, requerimentos do trabalhador, experiência 

requerida, requerimentos ocupacionais, características ocupacionais e 

informações específicas ocupacionais.  

 

Em relação a esta pesquisa, o sistema O*NET disponibiliza uma variedade 

de cargos em vendas com todas as suas dimensões, porém sem 

particularização quanto a bens perecíveis ou gerenciamento de contas 

chave. Em função de sua abrangência, configuração e fundamentação, 

muitos dos seus conceitos estão sendo considerados. Dado que seus 

modelos de competências são bem completos e voltados para uma 

realidade operacional afastada da brasileira e do escopo desta pesquisa, por 

questões de aplicabilidade, optou-se em não descrevê-los. 

 

Modelo Spencer e Spencer (1993). Trata-se de um dicionário genérico com 

as 21 competências mais comuns a quase todos os cargos. Há ressalvas 

quanto a outras competências exclusivas a certos cargos que podem variar 

no intervalo de dois a vinte por cento do respectivo modelo. Esse dicionário 

está organizado em clusters ou grupos de duas a cinco competências 
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distintas, sendo que cada competência tem de três a seis indicadores 

comportamentais ou comportamentos específicos que demonstram a 

competência no cargo. Os clusters são: realização e ação, ajuda e serviços 

pessoais, impacto e influência, gerencial, cognitivo, e, eficácia pessoal.  

 

Além de descreverem os comportamentos inerentes a cada competência,  

Spencer e Spencer (1993) expõem outros possíveis títulos às competências 

do dicionário. Por exemplo, a competência procura por informações também 

pode ser denominada como definição de problemas, foco em diagnóstico, 

sensibilidade ao consumidor, ou investigação profunda. Adicionalmente, 

procura por informações é um pré-requisito às seguintes outras 

competências: iniciativa, pensamento conceitual, pensamento analítico, 

entendimento interpessoal, especialidade técnica e orientação de serviços 

ao cliente. Tais descrições caracterizam, assim, as competências como 

interdependentes e correlacionadas.  

 

De tal modo, os modelos genéricos apresentados com base no dicionário 

geral são aplicados aos cargos estudados, excluindo-se qualquer outro 

específico, pois muitas competências podem ser irrelevantes a certo cargo. 

As escalas dos modelos genéricos adaptam-se muito bem às posições 

gerenciais e de vendas, enquanto outras necessitam combinações mais 

apropriadas como a de pesquisadores. 

 

As competências para desempenho superior em vendas variam conforme o 

tempo de duração dos encontros de vendas, complexidade do seu ciclo, as 

características da empresa e região, os produtos e os tipos de clientes. Os 

tempos de duração dos encontros podem ser curto, intermediário e longo, e  

as respectivas posições de vendas foram consideradas no modelo genérico 

para vendedores conforme Quadro 3.21. 
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        Quadro 3.21 – Modelo genérico de competências para vendedores 

 COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTOS  
 Impacto e 

Influência 
Estabelece credibilidade. 
Direciona problemas e preocupações dos clientes. 
Influencia indiretamente. 
Simula mentalmente os efeitos das próprias 
palavras e ações. 

 

 Orientação à 
realização 

Estabelece objetivos desafiadores, mas 
realizáveis. 
Usa eficazmente o tempo. 
(Melhora as operações dos clientes) 
(Foca oportunidades de potencial de lucro). 

 

 Iniciativa Persiste, não desiste facilmente. 
Mede as oportunidades. 
(Responde às ameaças dos concorrentes) 

 

 Entendimento 
interpessoal 

Compreende o comportamento não verbal. 
Compreende as atitudes dos outros e seus 
significados. 
Prognostica reações dos outros. 

 

 Orientação de 
serviços a clientes 

Realiza esforços extras para satisfazer as 
necessidades do cliente. 
Descobre e satisfaz as necessidades subjacentes 
do cliente. 
Dá continuidade a contatos e reclamações dos 
clientes. 
(Torna-se um conselheiro do cliente). 

 

 Autoconfiança Confia nas capacidades próprias. 
Aceita os desafios. 
Tem estilo otimista. 

 

 Construção de 
relacionamentos 

Mantém amizades no trabalho. 
Tem e usa rede de contatos. 

 

 Pensamento 
analítico 

Antecipa-se aos obstáculos e prepara-se para 
enfrentá-los. 
Pensa em planos e como explaná-los. 

 

 Pensamento 
conceitual 

Usa regras práticas. 
Observa similaridades entre presente e passado. 

 

 Procura de 
informação 

Obtém informações de muitas fontes.  

 (Conhecimento 
organizacional) 

Compreende o funcionamento da organização do 
cliente. 

 

 Conhecimento 
técnico 

Tem conhecimento técnico relevante ou sobre 
produtos. 

 

      Fonte: Spencer e Spencer (1993, p. 173) (adaptado) 

      Os itens entre parênteses são relevantes somente para algumas posições. 

 

Além dos comportamentos descritores para desempenho superior convém 

mencionar a quais clusters pertencem essas competências, suas 
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denominações possíveis e com quais outras se correlacionam conforme o 

Quadro 3.22. 

 

Quadro 3.22 – Clusters, denominações possíveis e correlações entre 
                           competências 
 

 Cluster: Realização e ação 

Competências Denominações possíveis Correlações 
Orientação à 
realização 

. Orientação a resultados 

. Orientação eficaz 

. Interesse em padrões 

. Foco em melhorias 

. Empreendedorismo 

. Uso otimizado de recursos 

. Iniciativa 

. Procura Informação 

. Conceito Analítico  

. Pensamento e Flexibilidade 

Iniciativa . Tendência à ação 
. Decidido 
. Orientação estratégica ao 
  futuro 
. Agarrando oportunidades 
. Proativo 
. Persistente 

. Orientação à realização 

. Impacto e Influência 

. Construção Relacionamento 

. Especialidade Técnica 

. Orientação Serviço ao  
  Cliente 
. Desenvolvendo Outros 
. Liderança Equipe 

Procura de 
informação 

. Definição de problemas 

. Foco em diagnóstico 

. Sensibilidade ao consumidor 

. Investigação profunda  

. Iniciativa,  

. Pensamento conceitual .  

. Pensamento analítico 

. Entendimento interpessoal 

. Especialidade técnica  

. Orientação de serviços ao  
   cliente 

 Cluster: Ajuda e serviços pessoais 

Entendimento 
interpessoal 

. Empatia 

. Ouvir 

. Sensibilidade a outros 

. Conhecedor dos sentimentos dos  
  outros 
. Entende causas de comportamentos 

. Procura de Informação 

. Impacto e Influência 

. Orientação de Serviço a  
  Cliente 
. Desenvolvimento Outros 
. Conhecimento  
   Organizacional 
. Equipe e Cooperação 
. Construção Relacionamento 
. Flexibilidade 

Orientação de 
serviços a 
clientes 

. Ajuda e orientação de serviço 

. Foco nas necessidades do cliente. 

. Parceria com cliente 

. Foco no usuário final 

. Atenção e satisfação do paciente 

. Procura de Informação 

. Pensamento Conceitual ou  
  Analítico 
. Entendimento Interpessoal  
   ou Organizacional 
. Conhecimento Técnico 
. Construção Relacionamento 

Cluster: Impacto e influência 

Impacto e 
Influência 

. Influência estratégica 

. Gerência impressão 

. Exibicionismo 

. Persuasão objetiva 

. Influência colaborativa 

. Entendimento Interpessoal 

. Conhecimento  
  Organizacional 
. Pensamento Analítico ou  
  Conceitual mais  
   Flexibilidade 
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. Iniciativa 

. Construção Relacionamento 
Conhecimento 
organizacional 

. Representando a Organização. 

. Conhece clientes da organização 

. Convivendo com outros 

. Usando a cadeia de comando 

. Astúcia política 

. Procura de Informação 

. Construção de  
  Relacionamentos 
. Impacto e Influência 
. Liderança Equipe 
. Equipe e Cooperação 

Construção de 
relacionamentos 

. Networking 

. Uso dos recursos 

. Desenvolve contatos 

. Contatos pessoais 

. Interesse em relacionamento com  
  clientes 
. Habilidade em estabelecer rapport 

. Entendimento Interpessoal 

. Impacto e Influência 

. Iniciativa 

. Orientação de Serviços a  
  Clientes 

Cluster: Cognitivo 

Pensamento 
analítico 

. Pensando racionalmente 

. Inteligência prática 

. Análise de problemas 

. Argumentação 

. Habilidade em planejamento 

. Procura de informação 

. Iniciativa intelectual 

. Orientação de serviço a  
  cliente 
. Conhecimento técnico 

Pensamento 
conceitual  

. Uso de conceitos 

. Reconhecimento de padrões 

. Percepção 

. Pensamento crítico 

. Definição de problema 

. Capacidade de gerar teorias 

. Procura de informação 

. Iniciativa intelectual 

. Orientação de serviço a  
  cliente 
. Conhecimento técnico 

Conhecimento 
técnico 

. Conhecimento legal 

. Conhecimento de produto 

. Imagem de especialista que presta  
  ajuda 
. Habilidade em diagnóstico 
. Compromissado em aprender 

. Procura de informação 

. Pensamento Analítico 

. Orientação à realização 

. Inovação 

Cluster: Eficácia pessoal 

Autoconfiança . Decisivo 
. Ego forte 
. Independente 
. Autoconceito forte 
. Desejoso de assumir  
   responsabilidade 

. Suporta todas as  
  competências 

Fonte: Spencer e Spencer (1993) (adaptado) 

 

Como se observa na coluna das correlações há competências não descritas 

no modelo genérico dos vendedores, embora pertencentes ao dicionário 

genérico, suas importâncias são relativas para um desempenho superior no 

caso. 

 

A literatura revisada sobre competências dos vendedores e gerentes de 

contas chave apresentou, de uma maneira geral, as seguintes 

características: 
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?? Há uma grande gama de artigos voltados à análise de desempenho 

dos vendedores baseados em modelos, em especial,  o de Churchill 

et al. (2000). 

 

?? Crescem os estudos voltados ao desempenho dos gerentes de contas 

chave em função do posicionamento estratégico de seu papel. 

 

?? Há falta de artigos tratando adequadamente o uso dos termos como 

habilidades, capacidades, conhecimentos e outras características em 

vendas, ou seja, competências. 

 

?? Os artigos pesquisados trataram de modo genérico os atributos 

profissionais como habilidades e conhecimentos. 

 

?? O trabalho de Rentz et al. (2002) representa uma grande tentativa 

para se estabelecer uma escala genérica para os vendedores. 

 

?? Há um único trabalho voltado a atividades de vendedores de bens 

perecíveis - o de Warech (2002), que descreve um caso de empresa 

que comercializa carnes. 

 

?? O modelo Spencer e Spencer, apesar de aparentar ser breve e 

incompleto, tem como característica um forte embasamento teórico e 

por ter utilizado técnicas bem estruturadas o tornam referencial  no 

desenvolvimento de modelos de competências. 

 

?? Existem diferentes denominações para um determinado conjunto de 

comportamentos que configuram certa competência de acordo com o 

modelo Spencer e Spencer (1993). 

 

?? Em função da dispersão dos estudos sobre as competências em 

vendas há falta de uma taxonomia que direcione as pesquisas. 
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Os próximos Quadros foram desenvolvidos para melhor visualização das 

características estudadas por cada autor das pesquisas descritas. Procurou-

se enquadrar cada característica dentro dos conceitos de capacidade, 

conhecimento, habilidade e outras características, para melhor identificação 

e definição das competências necessárias ao dicionário. 

 

Assim, o Quadro 3.23 apresenta os estudos sobre capacidades, o Quadro  

3.24 os estudos sobre habilidades, o Quadro 3.25 os estudos sobre 

conhecimentos e o Quadro 3.26 os estudos sobre outras características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 3.23 -  COMPETÊNCIAS  CAPACIDADES 
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Moore, J.R.; Eckrich, D.W. & Carlson, L.T.(1986) x x x x x x x
Hayes H.M. & Hartley, S.W. (1989) x x x
Weilbaker, D.C. (1990) x x
Puri, S.J. (1993) x x
Wotruba, T.R. & Castleberry, S. B. (1993) x x x x x x x x
Chonko, L.B.; Tanner, J.F. & Weeks, W. A. (1993) x x x x x
Davies, G. (1993) x x x x
Randall, G. (1994) x
Oliva T. A. & Lancioni, R. (1996) x x x x x x
Weeks, W. A . & Stevens, C.G. (1997) x x x x x x x x
Gardner, A ; Bistritz, S. & Klompmaker, J. E. (1998) x x x x x x x x
McDonald M. & Rogers, B. (1999) x
Sengupta, S.; Krapfel, R.E. & Pusateri M. A. (2000) x x x
Luthy, M. (2000) x x x x x x x
Warech (2002) x x x  
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Quadro 3.24 - COMPETÊNCIAS HABILIDADES 
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Moore, J.R.; Eckrich, D.W. & Carlson, L.T.(1986) x x
Hayes H.M. & Hartley, S.W. (1989) x x
Weilbaker, D.C. (1990) x x x
Puri, S.J. (1993) x x x x x
Wotruba, T.R. & Castleberry, S. B. (1993) x x x x x x x x
Chonko, L.B.; Tanner, J.F. & Weeks, W. A. (1993) x x x x x x
Davies, G. (1993) x x x
Randall, G. (1994) x x x x x
Oliva T. A. & Lancioni, R. (1996) x x x
Weeks, W. A . & Stevens, C.G. (1997) x x x x x
Gardner, A ; Bistritz, S. & Klompmaker, J. E. (1998) x x x x
McDonald M. & Rogers, B. (1999) x x x x x x x
Sengupta, S.; Krapfel, R.E. & Pusateri M. A. (2000)
Luthy, M. (2000) x x x x x x x x
Warech (2002) x x x  
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Quadro 3.25 - COMPETÊNCIAS CONHECIMENTOS 
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Moore, J.R.; Eckrich, D.W. & Carlson, L.T.(1986) x
Hayes H.M. & Hartley, S.W. (1989) x x x x x x x x x
Weilbaker, D.C. (1990)
Puri, S.J. (1993) x x x x
Wotruba, T.R. & Castleberry, S. B. (1993) x x x x x x x x x x x x
Chonko, L.B.; Tanner, J.F. & Weeks, W. A. (1993) x x x x
Davies, G. (1993) x x x
Randall, G. (1994) x x x
Oliva T. A. & Lancioni, R. (1996) x
Weeks, W. A . & Stevens, C.G. (1997) x
Gardner, A ; Bistritz, S. & Klompmaker, J. E. (1998) x x x
McDonald M. & Rogers, B. (1999) x x x x
Sengupta, S.; Krapfel, R.E. & Pusateri M. A. (2000)
Luthy, M. (2000) x x x x x x x x x
Warech (2002) x  
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Quadro 3.26 - COMPETÊNCIAS OUTRAS CARACTERÍSTICAS 
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Moore, J.R.; Eckrich, D.W. & Carlson, L.T.(1986) x x x x
Hayes H.M. & Hartley, S.W. (1989) x x x x x x x x x x
Weilbaker, D.C. (1990) x x x x x x x
Puri, S.J. (1993) x x
Wotruba, T.R. & Castleberry, S. B. (1993) x x x x x x x x x
Chonko, L.B.; Tanner, J.F. & Weeks, W. A. (1993) x
Davies, G. (1993) x x x
Randall, G. (1994)
Oliva T. A. & Lancioni, R. (1996) x
Weeks, W. A . & Stevens, C.G. (1997) x x
Gardner, A ; Bistritz, S. & Klompmaker, J. E. (1998) x x
McDonald M. & Rogers, B. (1999) x x x x x x
Sengupta, S.; Krapfel, R.E. & Pusateri M. A. (2000) x
Luthy, M. (2000) x
Warech (2002) x  

 

 



 

3.3 – Dicionário de competências para o profissional em vendas de  

           bens perecíveis –  vendedores ou gerentes de contas chave  

 

A finalidade de um dicionário de competências é oferecer ao pesquisador um 

conjunto de competências e comportamentos concernentes a certo cargo em 

estudo. Existem diversas metodologias para identificação de competências 

conforme explicações neste capítulo. Com base nas competências descritas 

no dicionário o pesquisador implementa modelos de competências para os 

cargos. 

 

O desenvolvimento de um dicionário de competências necessita observar 

alguns pressupostos básicos para alcançar resultados positivos. O primeiro 

diz respeito em referendar competências para que o modelo seja eficaz e 

obtenha sua validade. O mais poderoso método para validar um modelo de 

competências consiste em treinar os indivíduos, utilizando-se as 

competências requeridas para o cargo, e observar a realização de melhores 

desempenhos no futuro. Spencer e Spencer (1993, p. 106) denominam esse 

processo de “validade de predição”, pois o que se busca com um modelo de 

competências é “predizer” como os indivíduos irão desempenhar suas 

atividades. As organizações ao contratarem novos funcionários utilizam 

critérios que possam predizer se os contratados irão realizar bem seu 

trabalho e o modelo de competência passa a ser um dos critérios. Assim, um 

modelo torna-se referencial para admissão, desenvolvimento profissional e 

predição de desempenhos superiores no trabalho. E, ao clarificar as 

expectativas de desempenho, um modelo de competências também serve 

aos interesses dos indivíduos (Lucia & Lepsinger, 1999). 

 

O segundo pressuposto consiste na identificação de comportamentos ou 

características para o cargo e tratar de descrever com clareza e concisão 

não mais do que 100 comportamentos (Spencer & Spencer, 1993, p. 101).       

Os comportamentos que definem as competências, também devem ser 

redigidos para prevenir-se mal entendidos (Lucia & Lepsinger, 1999).  
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O terceiro pressuposto trata da necessidade em contextualizar o ambiente 

interno e o externo onde se inserem as atividades do cargo. O mapeamento 

do contexto é essencial para o direcionamento dos esforços dos funcionários 

e definição dos fatores críticos de sucesso do cargo na organização (Lucia & 

Lepsinger, 1999). 

 

Além dos pressupostos relacionados ao dicionário de competências, existem 

duas recomendações para sua aplicação no desenvolvimento de um 

modelo: 1) os modelos genéricos são mais adequados a cargos gerenciais e 

liderança e para posições que requeiram habilidades e conhecimentos 

técnicos limitados, 2) se o tempo e o orçamento forem limitados pode-se 

iniciar o trabalho com competências já validadas (Lucia & Lepsinger, 1999). 

 

Com base nesses pressupostos e recomendações, o dicionário das 

principais competências para os profissionais em vendas – gerente de 

contas chave ou vendedores teve os seguintes passos: 

 

?? Análise das características (competências) já estudadas conforme os 

Quadros apresentados e seleção das mais comuns a todos. 

 
?? Verificação da possibilidade de agregação de várias competências em 

uma e de acordo com o cargo em questão. 

 

?? Verificação e adaptação de redação de comportamentos já 

disponibilizada na literatura. 

 

?? Análise de contextos já descritos na literatura, que serviu de base 

para a fundamentação das competências. 

 

?? Competências relacionadas à solidificação das estratégias de 

marketing de relacionamento, em especial, os relacionados aos 

constructos citados no Capítulo Dois. 
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?? Pressuposto de que as competências básicas e transferíveis como 

ler, escrever, calcular, etc. não são exclusivas ao cargo em questão e 

desnecessárias para o dicionário.  

 

O dicionário ficou composto das seguintes principais competências e 

respectivos comportamentos: 

 

?? Capacidades: Orientação a resultados, orientação ao cliente, 

comunicação e trabalho em equipe. 

?? Habilidades: Negociação, estratégica, informática e relacionamento 

interpessoal. 

?? Conhecimentos: produtos e serviços, segurança alimentar, 

ferramentas ECR e vendas e marketing. 

?? Outras características pessoais: autoconfiança, autocontrole, 

criatividade e flexibilidade, e, integridade e confiança. 

 

O Quadro 3.27 apresenta as competências e as respectivas descrições dos 

comportamentos. Ao lado estão os fundamentos para a utilização da 

competência no cargo. 

 

 

QUADRO 3.27 - DICIONÁRIO DE COMPETÊNCIAS PARA 
PROFISSIONAIS EM VENDAS DE BENS PERECÍVEIS – GERENTE DE 

CONTAS CHAVE OU VENDEDORES 
 
 
1. Competência:  
AUTOCONFIANÇA 

Fundamento 

Expressa confiança nas suas 
capacidades, habilidades e 
conhecimentos  diante de novas 
situações desafiadoras. Analisa o 
próprio desempenho para entender as 
falhas e melhorar desempenho. 

Durante os contatos com clientes o 
vendedor deve discutir sobre muitos 
itens e demonstrar um 
comportamento que estabeleça 
segurança sobre todos os pontos. 

Referência: Spencer L.M., & Spencer, 
S.M. (1993) (adaptado) 

Referência: Haynes, H.M., & Hartley, 
S.W. (1989) 
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2. Competência: 
 AUTOCONTROLE 

Fundamento 

Mantém o desempenho sob 
condições estressantes e hostis. 
Responde positivamente aos 
problemas sem impulsividade e 
permanece calmo. 

Em ambiente de forte 
competitividade há situações hostis e 
opostas de outras pessoas. Há 
trabalhos com fortes condições de 
stress. 

Referência: Spencer L.M., & Spencer, 
S.M. (1993) (adaptado) 

Referência: Spencer L.M., & 
Spencer, S.M. (1993)  

 
3. Competência:  
COMUNICAÇÃO 

Fundamento 

Estabelece sintonia nas 
comunicações com pessoas ou 
grupos, entende as mensagens e é 
entendido. Demonstra boa articulação 
ao comunicar idéias verbalmente e 
por escrito. Sabe utilizar recursos para 
influenciar e manter presença positiva. 

A fluência verbal, habilidade nas 
apresentações e influência nas 
reuniões são características 
apreciadas por todos envolvidos em 
grandes contas.  

Referência: Sengupta, S., Krapfel, R. 
E., & Pusareti, M. (2000) (adaptado) 

Referência: McDonald, M., & 
Rogers, B. (1999) 

 
4. Competência:  
CRIATIVIDADE E FLEXIBILIDADE 

Fundamento 

Apresenta idéias inovadoras através 
de  pensamento divergente e fora dos 
padrões lógicos. Identifica conceitos 
novos para levar os negócios adiante. 
Demonstra pensamento flexível em 
iniciativas para resolução de 
problemas. 

A mesma abordagem a todas as 
situações não funciona. Os 
vendedores devem buscar novas 
abordagens para cada situação.  

Referência: Spencer L.M., & Spencer, 
S.M. (1993) (adaptado) 

Referência: Weitz, B.A, Castleberry, 
S.B., & Tanner, J.F. (1995) 

 
 

5. Competência: 
ESTRATÉGICA 

Fundamento 

Compreende o que está acontecendo 
no mercado e na sua empresa. 
Entende, antecipa e procura responder 
além das necessidades de seus 
clientes e consumidores no longo 
prazo. 

A empresa necessita antever e 
aproveitar-se das tendências do 
mercado. O profissional deve ter 
um foco externo, identificando-se 
com seus clientes e consumidores. 
Deve motivar-se em criar valor aos 
mesmos. 

Referência: Sengupta, S., Krapfel, R. 
E., & Pusareti, M. (2000) (adaptado) 

Referência: Sengupta, S., Krapfel, 
R. E., & Pusareti, M. (2000) 
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6. Competência:  
FERRAMENTAS ECR 

Fundamento 

Conhece e utiliza as ferramentas 
ECR para construir relacionamentos 
com os clientes. Envolve os 
interessados, implementa e 
acompanha os processos 
integradores para maior benefício aos 
consumidores. 

As ferramentas ECR foram desen-
volvidas para integrarem varejistas e 
indústrias em busca de benefícios 
concretos para as partes e melhor 
atendimento aos consumidores. 

Referência: ECR (2000) (adaptado) Referência: ECR (2000) 
 
 
7. Competência:  
INFORMÁTICA 

Fundamento 

Conhece e utiliza a informática como 
ferramenta para facilitar sua 
capacidade em identificar, selecionar 
e realizar contatos e negócios 
lucrativos. 

A tecnologia da informação pode ser 
útil ao vendedor quando transforma 
seu uso em processos de vendas, 
comportamentos e habilidades.  

Referência: Schillewaert et al. (2000)  
(adaptado) 

Referência: Schillewaert et al. (2000) 
 

 
 
8. Competência: 
 INTEGRIDADE E CONFIANÇA 

Fundamento 

Tem integridade e exprime 
positivamente seus valores e crenças 
pessoais de maneira consistente com 
os padrões éticos de sua empresa. 
Inspira confiança pelo cumprimento 
dos compromissos assumidos.  

Uma da formas de manutenção de 
um relacionamento de qualidade é 
manter padrões altos dos valores 
corporativos com parceiros de 
valores similares. A confiança existe 
quando uma parte acredita em trocas 
com parceiros responsáveis e 
íntegros. 

Referência: Morgan, R.M., & Hunt, 
S.D. (1994) (adaptado) 

Referência: Morgan, R.M., & Hunt, 
S.D. (1994) 

 
 
9. Competência: 
 NEGOCIAÇÃO 

Fundamento 

Realiza acordos comerciais com os 
clientes de forma equilibrada, 
adicionando valor, em vez de 
concessões. Busca opções para 
atender os interesses dos clientes e 
da empresa. 

A negociação deve ser vista como 
um processo em que o vendedor, ao 
conhecer bem o negócio do cliente, 
sabe apresentar fatores significativos 
aos negócios não relacionados a 
preços. 

Referência: Albrecht, K., & Albrecht, 
S. (1995) (adaptado) 

Referência: Davies, G. (1993) 
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10. Competência: 
ORIENTAÇÃO AO CLIENTE 

Fundamento 

Conhece o negócio do cliente – 
forças e fraquezas – dando-lhe 
assessoria na condução de 
estratégias relacionadas a seus 
produtos. Realiza esforços extras 
para atender as necessidades dos 
clientes. Resolve de forma rápida e 
eficaz os problemas do cliente. 

O atendimento às necessidades dos 
clientes demonstra o 
desenvolvimento da estratégia de 
parceria e cria valor para as duas 
partes.  

Referência: Spencer L.M., & 
Spencer, S.M. (1993) (adaptado) 

Referência: Weitz, B.A., Castleberry, 
S.B., & Tanner, J.F. (1995) 

 
 
11. Competência:  
ORIENTAÇÃO A RESULTADOS 

Fundamento 

Concentra-se nos resultados 
desejados do trabalho de sua 
unidade. Faz um esforço fora do 
comum para atingir um objetivo. Tem 
forte senso de urgência com relação 
a solucionar os problemas e 
completar o trabalho. 

As organizações de vendas mais 
eficazes são aquelas em que sua 
força de vendas é orientada a 
resultados como aumento de market 
share, foco em vendas de produtos 
com altas margens de lucro, 
construção de relacionamentos de 
longo prazo em contas chave, 
excedendo objetivos e metas. 

Referência: Cripe, E.J., & Mansfield, 
R.S. (2003) (Adaptado) 

Referência: Piercy, N.F., Cravens, 
D.W., & Morgan, N.A. (1997). 

 
 
12. Competência: 
 PRODUTOS E SERVIÇOS 

Fundamento 

Conhece os produtos – 
características e aplicações – que 
comercializa e seus benefícios para 
seus clientes, em especial, a 
lucratividade do cliente com sua 
comercialização. Entende e explora 
serviços de marketing aos clientes 
para ganhar vantagem competitiva. 

O vendedor precisa conhecer o 
produto que vende, melhor que seu 
cliente. Ele transforma as 
informações sobre os produtos em 
benefícios proporcionados aos 
clientes. Adiciona os serviços para 
ampliar os benefícios e surpreender 
os clientes. 

Referência: McDonald, M., & Rogers, 
B. (1999) (adaptado) 

Referência: Cobra, M. (1994) 

 
 
13. Competência:  
RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

Fundamento 

Entende as atitudes, interesses, 
desejos e perspectivas dos outros. 
Consegue interpretar os 

O vendedor necessita trabalhar com 
diferentes pessoas com espírito de 
equipe, e, também, integrar seus 
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comportamentos não verbais e 
predizer os comportamentos de 
outras pessoas. Entende e resolve 
conflitos de interesses. 

colegas com outros funcionários dos 
clientes. Os conflitos são evidentes 
em relacionamentos interpessoais. 

Referência: Spencer L.M., & 
Spencer, S.M. (1993) (adaptado) 

Referência: Davies, G. (1993) 

 
14. Competência:  
SEGURANÇA ALIMENTAR 

Fundamento 

Possui e aplica de forma eficiente o 
conhecimento técnico das normas 
sobre segurança alimentar. Mantém-
se informado sobre as tecnologias de 
ponta na área. Dá conselhos e 
soluções ao cliente quanto a 
processos de segurança alimentar 
para garantir qualidade dos produtos 
aos consumidores e evitar perdas. 

A percepção de risco quanto à 
segurança alimentar tem 
conseqüências para o bem estar do 
consumidor e do produtor e eficácia 
geral da cadeia de suprimentos.  
As informações prestadas pelo 
vendedor podem reduzir as 
incertezas de risco quanto à 
segurança alimentar.  

Referência: Cripe, E.J., & Mansfield, 
R.S. (2003) 

Referência: Yeung, R.M.W., & Morris, 
J. (2001) 

 
15. Competência: 
TRABALHO EM EQUIPE 

Fundamento 

Coopera com os demais membros da 
equipe e é comprometido com as 
metas e objetivos da equipe. 
Compreende e se esforça para o bem 
da equipe, ao invés de servir a seus 
próprios interesses. 

Com a complexidade operacional e 
envolvimento de diferentes funções 
nos processos decisórios para 
atender o cliente, o vendedor deve 
ser capaz de agir como membro 
efetivo de equipes. 

Referência: Spencer L.M., & Spencer, 
S.M. (1993) (adaptado) 

Referência: Deeter-Schmelz, D., & 
Ramsey, R. (1995) 

 
16. Competência: 
 VENDAS E MARKETING 

Fundamento 

Constrói relações com as pessoas 
chave para realizar suas metas e 
objetivos de vendas. Aplica técnicas 
de vendas, supera objeções e fecha 
acordos. Estuda e aplica conceitos de 
marketing – promoções, 
merchandising e comportamento do 
consumidor – para aumentar 
participação.  

As empresas precisam gerar renda 
pela venda de seus produtos, e o 
futuro de uma empresa depende de 
seus vendedores desenvolverem 
mais negócios, vencerem mais 
obstáculos e manterem seus clientes 
pela satisfação de suas 
necessidades e desejos.  

Referência: Weitz, B.A., Castleberry, 
S.B., & Tanner, J.F. (1995) 

Referência: Churchill Jr., G. A. et al. 
(2000). 

Fonte: desenvolvido pelo autor 
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3.4 – Hipóteses de trabalho 

 

Na sua primeira parte, este trabalho tem características exploratórias e as 

hipóteses formuladas, no caso, são consideradas hipóteses de trabalho para 

se atingir níveis de interpretação mais altos (Goode & Hatt, 1977, p. 77). 

Portanto, para formulação das hipóteses de trabalho, os trabalhos seguintes 

foram significativos. 

 

O profissional em vendas cujo conhecimento sobre produtos é completo e 

acurado tem melhor capacitação para satisfazer seus clientes. O vendedor 

que não estiver bem familiarizado com seus produtos e aplicações terá 

dificuldade em cumprir sua missão de prestar uma boa assistência ao cliente 

no processo decisório. Ao dominar esse campo, o vendedor torna-se mais 

autoconfiante, entusiasta, capaz de superar objeções e realizar melhores 

apresentações (Manning & Reece, 1998). Assim, pode-se descrever a: 

 

Hipótese 1: Há diferença significativa na importância atribuída à 

competência conhecimento sobre produtos e serviços em relação às demais. 

 

Durante os encontros de vendas com seu cliente, o vendedor precisa estar 

atento que ao se sentarem juntos, ambos devem trabalhar para encontrar a 

melhor solução para ambos os lados, ou seja, necessitam negociar. A 

habilidade em negociação se apresenta como fundamental para construção 

de relacionamentos do tipo “ganha-ganha” nos quais inexistem vantagens 

unilaterais (Cobra, 1994). O vendedor deve estar preparado para realizar 

negociações realistas em atividades voltadas para a interação em lugar da 

busca de redução de preços dos produtos (Davies, 1993). Assim, pode-se 

descrever a: 

 

Hipótese 2: Há diferença significativa na importância atribuída à 

competência habilidade em negociação em relação às demais. 
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A realização de resultados, e.g. quota de vendas, serve para motivar e 

direcionar o vendedor.  Os vendedores que excedem seus objetivos e metas 

de vendas são avaliados como grandes profissionais e os mais considerados 

para efeitos de premiação e promoção (Chowdhury, 1993, Good & 

Schwepker, 2001).  

 

Hipótese 3: Há diferença significativa na importância atribuída à 

competência orientação a resultados em relação às demais. 

 

 

Variáveis – com o aumento das relações mais estreitas entre compradores 

e fornecedores, em busca de vantagens competitivas, os fornecedores são 

desafiados a identificarem formas de diferenciação. Como cabe ao 

profissional em vendas o fortalecimento dessas parcerias, é possível 

destacar em suas atribuições e competências que o conhecimento dos 

clientes de seu cliente represente essa diferenciação.  Dado que um dos 

critérios do comprador para seleção do fornecedor baseia-se na capacidade 

do fornecedor em contribuir para o seu sucesso, esse direcionamento é 

relevante (Smith & Owens, 1995). Com estas considerações torna-se 

fundamental que as competências do profissional em vendas se direcionem, 

também, para aumentar a satisfação dos consumidores, ou seja,  à 

satisfação dos clientes de seu cliente.  Desse modo, considerou-se a 

satisfação dos consumidores como variável independente e as 

competências como variáveis dependentes na pesquisa. 

 

 

Este capítulo demonstrou as investigações realizadas sobre as 

competências no mundo do trabalho na primeira parte e as pesquisas 

realizadas no campo de vendas e gerenciamento de contas chave na 

segunda parte. Apenas uma parte dos trabalhos estudados está inserida 

nesta pesquisa em função de suas propriedades. Em essência, notou-se 

uma dispersão de estudos, não pelas preferências dos pesquisadores, mas 
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sim pela complexidade existente no campo de vendas, rico pela sua 

natureza humana.  

 

Após as revisões teóricas foi possível desenvolver um dicionário das 

competências chave para um desempenho superior dos profissionais em 

vendas de bens perecíveis, elaborar as hipóteses de trabalho e definição 

das variáveis para realização da pesquisa empírica. 
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CAPÍTULO QUATRO 

 

 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO 
 

 

 

Este capítulo trata de uma revisão da metodologia do trabalho, definição e 

delimitação da área de estudo, definição do método a ser utilizado e das 

características da pesquisa. 

 

4.1 – Conceitos fundamentais 

 

A metodologia utilizada em uma pesquisa depende diretamente do objetivo 

proposto no trabalho, sua natureza e amplitude e dos objetivos do 

pesquisador. De maneira geral, o intento do pesquisador em ciências sociais 

não é só descrever, mas compreender os fatos sociais e, para isto, deve 

recolher informações para expô-los de forma lógica. A demonstração da 

pesquisa supõe certas formalidades como: ordem, planejamento, 

distribuição em partes lógicas, início, meio e final, formando um todo 

crescente e conclusivo (Demo, 2000). 

 

Para realizar seu trabalho o pesquisador necessita ter senso crítico como 

característica. Além de adquirir conhecimentos em seu campo de estudos, o 

pesquisador com senso crítico procura levantar dúvidas sobre suas próprias 

crenças, explorar novas alternativas através de muita reflexão e avaliar os 

fatos, como alguém insatisfeito com seu estágio de conhecimento. Com este 

estilo, o pesquisador tende a ser um precursor em vez de consumidor de 

conhecimento, evidenciando não ser indiferente diante de idéias dos outros. 

A par desse rigor no processamento das idéias, o pesquisador necessita 

observar a perspectiva ampla dos problemas que estuda, estabelecer 

associações, usar a intuição, apresentar novas idéias, analisar as 
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semelhanças entre eventos e áreas do conhecimento não aparentes aos 

fatos e olhá-los de nova maneira. Assim, o pesquisador deve criar (Carraher, 

1997).  

 

O trabalho do pesquisador compreende todo um processo de construção de 

conhecimento e para realizá-lo tem como instrumento fundamental a 

metodologia científica. O autêntico pesquisador acadêmico ajuda no 

processo permanente da construção científica, tratando de apresentar 

formas mais competentes de intervenção na realidade, unindo o 

conhecimento teórico com a prática da sociedade. Portanto, a produção 

científica torna-se um instrumento de inovação disponível para que a 

sociedade possa saber lidar com a realidade (Demo, 2000). 

 

Eco (1983) ressalta que o que é positivo na utilização de uma metodologia 

científica é que, mesmo após ter trabalhado sobre suas hipóteses, para 

depois descobrir que elas devem ser rejeitadas (critério da refutabilidade), o 

fato do pesquisador ter chegado até essa descoberta, de alguma forma, 

conduz a algo construtivo. Os resultados alcançados podem servir, por 

exemplo, de estímulo ou incentivo para outro pesquisador começar novas 

investigações ou experimentos. Este requisito de continuidade pública é 

fundamental. Assim, todo trabalho científico tem sempre um valor positivo, 

na medida em que contribui para o desenvolvimento do conhecimento. 

 

4.2 – A definição e delimitação do assunto em estudo 

 

Como observado anteriormente, as atividades do pesquisador são diversas, 

porém, em primeiro lugar, ele necessita decidir o que pretende atingir, isto é, 

qual é o objetivo de seu trabalho, e, para isto, deve-se considerar conforme 

o exposto acima, as características que sua escolha deve ter. Para Selltiz et 

al. (1974) o primeiro passo para a pesquisa é a descoberta de um problema 

que precisa ser solucionado, o qual indicaria uma lacuna no escopo ou na 

certeza de determinado assunto ou conhecimento. Para esses autores, as 

questões da pesquisa podem surgir por razões intelectuais, baseadas no 
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desejo de conhecer ou compreender para a própria satisfação; ou, por 

razões práticas, baseadas no desejo de conhecer para ser capaz de fazer 

algo melhor ou ser mais eficaz. Além disso, há de selecionar-se um tópico 

que se apresente como tarefa realizável, ou seja, ele precisa ser reduzido a 

um plano que possa ser tratado em um único estudo, ou ser dividido em 

algumas questões que possam ser tratadas de maneira separada em outros  

estudos.  

 

A definição do tema deste trabalho se iniciou com análises de livros, artigos 

científicos, revistas e jornais, em nível nacional e internacional, que tratavam 

sobre a evolução pela qual vem passando os canais de marketing nas 

últimas décadas, em especial, os relacionamentos com o varejo. Alguns 

aspectos de grande relevância foram identificados quanto às transformações 

organizacionais, em particular, nos supermercados: maior presença de 

empresas multinacionais no setor, busca de melhorias em qualidade de 

serviços aos consumidores, concentração de vendas, uso intenso de 

tecnologia da informação, formação de parcerias, maior competitividade 

entre os supermercados, crescimento da participação de bens perecíveis 

nas vendas e busca incessante de vantagens competitivas para melhorar a 

oferta de produtos do ponto de vista dos consumidores. No lado dos 

fornecedores se verificou a evolução dos produtos e das marcas, 

concentração dos fabricantes de alimentos, implementação das estratégias 

do marketing de relacionamento e abordagem especial às grandes contas.  

 

De maneira específica, dentro dos assuntos tratados nos estudos sobre o 

papel do vendedor, verificou-se que a dinâmica do mercado estava 

definindo-lhe uma nova posição estratégica no relacionamento entre as 

organizações. Após analisar as grandes tendências nos canais de 

marketing, Davies (1993) notou que os indivíduos chave dentro de cada 

cadeia de fornecimento eram os gerentes de conta dos fornecedores e os 

compradores do varejo, sendo que o reconhecimento da mútua dependência 

no relacionamento e ações como uma única organização seriam os 

fundamentos para se realizar a maximização da renda e da lucratividade. 
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Ainda, a satisfação com o relacionamento entre fornecedores e varejistas 

evidenciou a necessidade dos contatos serem realizados por pessoas 

competentes. Conhecimentos sobre produtos e mercados adicionados à 

capacidade em produzir e implementar concepções particularizadas 

tornaram-se competências essenciais dos vendedores neste objetivo 

(Schellhase et al., 2000). Com esse mapeamento foram examinadas as 

possibilidades de novas investigações ou de lacunas relacionadas às 

competências dos profissionais em vendas de bens perecíveis, conforme 

apresentado no Capítulo Um. 

 

Após a definição do tema, como este pesquisador exerce o cargo de 

professor na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas, foi procurada a Associação ECR Brasil para a 

realização de uma pesquisa baseada nas condições do Convênio de 

Cooperação Acadêmica entre essas instituições. O contato foi realizado por 

se ter verificado que a implementação das ferramentas ECR resume os 

esforços e estratégias de relacionamento entre varejistas e seus 

fornecedores para melhorar as ofertas aos consumidores. Dada a grande 

conveniência e utilidade do estudo para os membros do Movimento ECR, o 

projeto foi aprovado e iniciaram-se os trabalhos a partir de novembro de 

2000. 

 

 O tema escolhido, então, se apresenta com as seguintes características: 

 

?? Foco: a partir de um estudo sobre canais de marketing, venda 

pessoal, estratégias de marketing de relacionamento definiu-se pelo 

desenvolvimento de um modelo genérico das competências 

essenciais para os profissionais em vendas de bens perecíveis. 

 

?? Justificativas: a análise de estudos realizados sobre competências 

indicou a relevância do tema, pelo fato de não existir um modelo 

genérico de competências para os profissionais em vendas de bens 

perecíveis. 
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?? Acesso a referências: a crescente publicação de livros sobre 

competências, trabalhos científicos e adoção de sistemas sobre 

capacitação profissional por muitas instituições têm permitido 

pesquisas nesse campo. 

 

?? Utilidade e aplicação: com a pesquisa empírica, se procurou oferecer 

uma contribuição para o fortalecimento das relações fornecedores-

compradores e melhoria de competitividade do setor de alimentação 

para maior benefício dos consumidores.  

 

4.3 – Pesquisas em administração e marketing 

 

As pesquisas em administração estão sempre direcionadas à solução de 

problemas e podem ser classificadas como pesquisa pura ou básica, ou 

pesquisa aplicada. Pesquisa pura ou pesquisa básica busca solucionar 

questões complicadas de natureza teórica, que têm pouco impacto direto 

sobre ação, desempenho ou decisões organizacionais. Pesquisa aplicada 

tem uma ênfase prática para resolver os problemas, embora sua solução 

nem sempre seja provocada por uma situação negativa. E, está muito 

voltada à tomada de decisões gerenciais imediatas (Cooper & Schindler, 

2003). 

 

As pesquisas em administração se apresentam como investigações 

sistemáticas que fornecem elementos para encaminhar as decisões 

organizacionais e devem obedecer aos padrões do método científico para 

serem consideradas apropriadas. São quatro os tipos de estudos em 

administração (Cooper & Schindler, 2003, p.33): 

 

1. Informativo: trata de fornecer informações ou resumo de dados ou 

geração de algumas estatísticas. É elementar e simples. 

 

2. Descritivo: procura descrever ou definir um assunto pela criação de 

perfil de um grupo de problemas, pessoas ou eventos. Para tal, o 
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pesquisador tenta descobrir respostas para perguntas do tipo quem, o 

que, quando, onde e como. Pode necessitar de coleta de dados e a 

geração da distribuição do número de vezes que o pesquisador 

observa um único evento ou característica, ou podem envolver a 

relação da interação de duas ou mais variáveis.   

 

3. Explanatório: vai além do estudo descritivo e procura explicar as 

razões que o estudo descritivo apenas examinou. Neste caso, utiliza-

se de teorias e hipóteses para encontrar os antecedentes que 

levaram à ocorrência de certo fenômeno.  

 

4. Preditivo: procura dar uma explicação plausível para um fenômeno 

após sua ocorrência, tornando desejável a capacidade de prever 

quando e em quais situações o fenômeno poderá ocorrer. Tem 

grande fundamentação teórica quanto explicativa. 

 

Pesquisas em marketing: para as investigações de marketing há três tipos 

de pesquisas: exploratória, descritiva e causal (Aaker et al., 2001, p. 94; 

Churchill, 1995, p.145), que são semelhantes aos estudos enunciados por 

Cooper e Schindler (2003, p. 131). Para Mattar (1993, p. 79) os diferentes 

tipos de pesquisa existem pela implicação dos diferentes objetivos e grau do 

problema, natureza do relacionamento entre as variáveis estudadas e 

procedimentos para coleta e análise dos dados de forma a atender 

econômica e tecnicamente a seu escopo.  

 

A pesquisa exploratória caracteriza-se pela busca de um entendimento 

sobre a natureza geral de um problema. Seus métodos são flexíveis, não 

estruturados e qualitativos. As hipóteses são vagas, pouco definidas, ou até 

inexistentes. A pesquisa descritiva busca obter um imediato preciso de 

alguns aspectos do mercado. As hipóteses são especulativas e as relações 

estudadas não serão de natureza causal, porém, podem ser úteis para as 

previsões. É a mais utilizada em marketing. A pesquisa causal é 

empregada quando se faz necessário demonstrar que uma ou várias 
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variáveis podem ser causas ou determinantes de outras variáveis (Aaker et 

al., 2001). 

 

Churchill (1995, p. 145) observa que cada um dos tipos de pesquisa de 

marketing tem seus propósitos e certos tipos de planejamento de pesquisa 

são melhores aplicados a certos propósitos do que outros. Os resultados do 

planejamento da pesquisa dependem da habilidade em sua aplicação. 

Sugere, outrossim, que os três tipos podem ser olhados como estágios de 

um processo contínuo, podendo ocorrer seqüência alternativa.  

 

4.3.1 – Características da pesquisa 

 

Neste ponto, convém ressaltar que o presente estudo estabelecerá um 

referencial teórico e empírico que será transposto em um modelo genérico 

de competências para os profissionais em vendas de bens perecíveis.  

 

Portanto, é importante ter em conta que: 

 

?? A pesquisa é de natureza aplicada pela utilidade dos resultados aos 

membros do Movimento ECR Brasil, às instituições de ensino, à 

ciência e ao pesquisador pelo seu desenvolvimento acadêmico. O 

modelo genérico de competências dos profissionais em vendas de 

bens perecíveis será utilizado no desenvolvimento desses para 

consolidar os planos e estratégias do movimento entre os parceiros a 

fim de criar valor para os consumidores finais.  

 

?? O trabalho tomará a pesquisa exploratória e a pesquisa descritiva 

quantitativa por serem adequadas aos propósitos delineados e devido 

à limitação de recursos e tempo (uma só pessoa envolvida e nenhum 

recurso monetário), à característica da amostragem utilizada e às 

propriedades limitadas que tem um modelo genérico de 

competências. Dadas as características intrínsecas do método 

descritivo, procurou-se excluir inferências sobre relações de causa e 
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efeito. Porém, espera-se que seja uma atividade preliminar para 

estudos mais rigorosos como os causais no campo de competências. 

 

?? A finalidade do desenvolvimento do modelo genérico de 

competências é esclarecer e disponibilizar um novo conjunto de 

características requeridas para o desenvolvimento de profissionais em 

vendas. Tal necessidade advém da implantação das novas formas de 

gestão empresarial, estratégias de marketing geradas pelas 

transformações organizacionais e mutações no trabalho.  

 

?? Desta forma, as informações teriam de ser obtidas de pessoas 

envolvidas na implementação de novas ferramentas de gestão, em 

particular, os profissionais envolvidos no relacionamento fornecedor-

comprador.  

 

O trabalho teve a estrutura descrita no Quadro 4.1. 

 

Quadro  4.1  - Estrutura do trabalho 

 
FASE EXPLORATÓRIA – QUALITATIVA 
 
Passo 1 Delineamento do tema – formulação da questão básica 
 ?  
Passo 2 Revisão da literatura, enfocando os conceitos como canais de 

marketing, competitividade, venda pessoal, clientes especiais, 
gestão estratégica, varejo e modelos de competências 

 ?  
Passo 3 Obtenção de consentimento da Associação ECR Brasil para 

realização do estudo 
 ?  
Passo 4 Apresentação dos objetivos do estudo aos comitês ECR 
 ?  
Passo 5 Observação participante dos trabalhos dos comitês durante 2001,  

2002 e 2003. 
 ?  
Passo 6 Revisão do background teórico 
 ?  
Passo 7 Pesquisa e desenvolvimento do dicionário de competências para 

vendedores e formulação das hipóteses da pesquisa 
 ?  
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Passo 8 Elaboração do questionário com as competências mais relevantes 
para o cargo em estudo.  

 

FASE 
DESCRITIVA 
 

?  
 

 QUANTITATIVA 

Passo 9 Teste do questionário e avaliação de sua confiabilidade 
 ?  
Passo 10 Elaboração do questionário final, remessa e coleta de dados 
 ?  
Passo 11 Processamento dos dados usando o SPSS e LISREL 
 ?  
Passo 12 Discussão dos resultados da pesquisa e comparação com 

resultados encontrados nas teorias 
 
 
 
4.3.2 - População, amostra e coleta dos dados 

 

A elaboração do dicionário das competências dos profissionais em vendas 

de bens perecíveis levou em consideração estudos empíricos com 

diversidade de amostras: vendedores, gerentes de conta, executivos de 

vendas, executivos de clientes e compradores. Assim, o procedimento 

adotado para a definição da amostra seguiu as recomendações de Aaker et 

al. (2001, p. 379): 

 

?? Identificação da população alvo: a população foi constituída por 

profissionais envolvidos na comercialização de bens perecíveis tanto 

pelo lado dos fornecedores como pelo lado dos supermercados; e, 

participantes de comitês do Movimento ECR. 

 

?? Estrutura da amostra: para uma delimitação da amostra foram 

identificadas as principais empresas fabricantes conforme o catálogo 

brasileiro das indústrias da alimentação da ABIA e supermercados 

conforme ranking da ABRAS. 

 

?? Seleção do procedimento e tamanho da amostra: foi utilizada a 

técnica de amostragem não-probabilística intencional. Embora as 

considerações estatísticas sejam desfavoráveis para tal procedimento 
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e não recomendável quando se trata de um estudo descritivo ou 

causal, relevou-se o favorecimento operacional, que foi o elemento 

decisivo para sua escolha. As empresas do Quadro 4.2 foram 

contatadas por telefone e 349 questionários foram enviados pelo 

correio conforme a quantidade de seus profissionais. Para a definição 

do tamanho da amostra, foi utilizada a média das amostras utilizadas 

em estudos similares já apresentados na revisão teórica, com a 

intenção de se lograr um número de respostas válidas entre  100 e 

200 casos. 

 

Quadro 4.2 – Empresas participantes da amostra 

Indústrias Produtos Quantidade  Supermercados Quantidade 
Nobre – SP  Embutidos 15  Wal Mart - SP 10 
Quatá - SP Queijos 25  Sendas - RJ 10 
Bertin - SP Carne 15  Coop - SP 6 
Danone - SP Laticínios 30  CBD - SP 15 
Sadia - SP Diversos 40  Zona Sul - RJ 8 
Perdigão – SP Diversos 60  Imperatriz - SC 21 
Ricaeli - SP Sucos 2  Makro - SP 10 
Parmalat - SP Laticínios 30  S. Sebastião- RJ 2 
Dirigentes da 
associação de 
laticínios  

Laticínios 15  Emporium  - SP 2 

Fornecedores 
Sendas - RJ 

Diversos 10  Sub total 84 

Executivos de 
empresas do 
RGS 

Diversos 15  Membros 
Movimento ECR 

 
25 

Fischer - SP Sucos 8    
TOTAIS  265   109 
 
 
4.4 – Métodos da pesquisa empírica 
 
Para conduzir este estudo, baseado nas exposições acima, além da revisão 

bibliográfica, foram combinadas algumas técnicas: observação participante, 

entrevistas e questionário. 

 

Pela técnica da observação participante, o pesquisador tem um 

envolvimento real com os membros do grupo, confundindo-se com eles pela 
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proximidade e realização de algumas atividades. Neste tipo de técnica o 

pesquisador tem vivência e trabalha dentro de um sistema de referências do 

grupo. A busca de conhecimento desse sistema de referências diz respeito a 

maior envolvimento com as ferramentas ECR, avaliação dos estágios dos 

projetos, interação dos parceiros e identificação dos principais símbolos de 

comunicação no Movimento ECR. Como afirmam Marconi e Lakatos (1996), 

a grande dificuldade é a manutenção da objetividade do pesquisador devido 

à possível influência no grupo, bem como do grupo, isto é, ser influenciado 

por posições contrárias a seu quadro de referências. Porém, os principais 

objetivos do pesquisador são obter conhecimento do quadro de referências 

do grupo, ganhar sua confiança e demonstrar a importância do estudo a 

seus membros. Esta técnica foi concretizada mediante a participação do 

pesquisador em grande número das reuniões dos comitês ECR realizadas 

durante os anos de 2001, 2002 e 2003. Durante essas reuniões o 

pesquisador realizou diversas entrevistas não estruturas com os membros 

participantes buscando verificar a importância do objeto de pesquisa e 

principais pontos correlacionados. 

 

O questionário desenvolvido contém uma pergunta que diz respeito à 

consolidação dos planos e estratégias do Movimento ECR com seus 

parceiros para criar valor aos consumidores finais além de uma lista de 16 

variáveis interdependentes representando as competências-chave para 

aumentar a satisfação dos consumidores. Incluíram-se sete perguntas 

adicionais para qualificação do respondente. Para medir o grau de 

importância de cada competência no desenvolvimento dos profissionais de 

vendas de bens perecíveis utilizou-se uma escala de avaliação de um a dez 

pontos, com um par de rótulos e para as de qualificação uma escala nominal 

alfabética. Com essa pergunta torna-se possível responder a principal 

questão do estudo.  

 

Durante a elaboração do questionário procurou-se utilizar uma escala de 

avaliação que permitisse a melhor resposta à questão e de fácil 

compreensão pelos respondentes, proporcionando discriminação de suas 
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percepções, facilidade de interpretação e com um mínimo de tendências nas 

respostas. No caso, a utilização da escala tipo intervalar (1 a 10) permite a 

quantificação das opiniões que pode ser confiável e validável. Além da 

abordagem somada, a escala intervalar é simples e fácil de ser 

desenvolvida.  Rápida em ser respondida, geralmente, não produz 

observações dos respondentes (Spector, 1992). Ela serve, assim, para se 

atribuir uma determinada pontuação a um dado intangível; a resposta com 

valor mais alto da escala tende a ser mais favorável e a desfavorável recebe 

valor menor e, por meio de testes estatísticos, pode-se determinar ou 

identificar o nível de relação entre as variáveis. 

 

Em complemento às questões básicas do questionário foi solicitado que o 

pesquisado indicasse, se possível, duas empresas de alimentos com 

equipes de vendas competentes e duas empresas de alimentos que 

necessitassem melhorar suas competências. Para fins da validade 

nomológica da escala foram inseridas três escalas com multiitens, pois 

escalas com apenas um item se apresentam com menos validade, acurácia 

e confiabilidade (McIver & Carmines, 1981, p.15). Essas três escalas foram 

selecionadas para atender às formalidades da técnica e medir como os 

escores do instrumento se relacionam com os escores de outros contructos 

ou comportamentos. Se as relações esperadas entre esses constructos são 

empiricamente suportadas assume-se que as medidas desses constructos 

têm um certo grau de validade nomológica (Peter, 1981). 

 

Para atender esse requisito pesquisou-se o Marketing Scales Handbook 

(Bruner & Hensel, 1992) e foram selecionadas duas escalas utilizadas em 

forças de vendas, porém aplicáveis a qualquer tipo de profissional. Uma 

referente às expectativas de um funcionário a respeito dos resultados com o 

emprego de assiduidade no trabalho (produtividade). A escala foi 

desenvolvida por Kohli (1985) com um coeficiente Alfa de Conbrach de 0,88 

e com alguma evidência de validade concorrente. Outra escala procura 

avaliar o grau de esforço que um profissional pode influenciar no seu 

trabalho (influência). A escala foi desenvolvida por Dubinsky et al. (1986) 
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com uma confiabilidade estimada por Lisrel em 0,62 sem qualquer menção 

quanto à validade. A terceira escala diz respeito a treinamento de 

vendedores e, no caso, trocou-se este termo para profissionais 

(treinamento). A escala foi aplicada por Roberts et al. (1994) e citada por 

Shoemaker e Johlke (2002) no desenvolvimento de uma pesquisa de campo 

relacionada à habilidade em fazer perguntas. As escalas foram traduzidas 

por um profissional juramentado e depois, novamente, para o inglês por uma 

professora nativa. O propósito da tradução reversa é assegurar a precisão e 

adequação da tradução realizada, a fim de preservar as expressões e 

sentidos lingüísticos.  

 

Após a elaboração do questionário foi realizado um teste com 14 

participantes de um comitê para verificação da terminologia adotada, 

aplicabilidade das descrições (validade de conteúdo), operacionalidade e 

verificação posterior de confiabilidade do instrumento via utilização do 

software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS Base for 

Windows  10.0 (student version). Após o teste, verificou-se a confiabilidade 

satisfatória do questionário (coeficiente Alfa de Conbrach – 0,93) e com 

pequenas alterações sugeridas pelos participantes chegou-se à versão final 

(anexo A). O critério adotado, dentre os vários existentes, é que um 

coeficiente Alfa igual ou maior a 0,70 retrata suficiente consistência interna 

conforme Nunnally citado por Spector (1992). Como observam Marconi e 

Lakatos (1996) a elaboração do questionário exige cuidados como caráter 

específico, extensão limitada, menção dos patrocinadores e prazo de cerca 

de 30 minutos para realização. Este tempo não é fixo, pois depende do tipo 

de pesquisa e dos informantes. O questionário deve estar acompanhado de 

uma carta com instruções para que o pesquisado saiba o que se deseja dele 

(anexo B). Para facilitar o entendimento e a importância das competências 

foi anexada uma descrição das principais tarefas e responsabilidades dos 

profissionais em vendas.  
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A coleta das opiniões dos membros dos comitês sobre o grau de importância 

das competências foi realizada durante as reuniões dos comitês e recebida 

dos demais pesquisados via correio. 

 

4.5 - Tratamento estatístico dos dados 

 

Além da estatística descritiva, muitas vezes o pesquisador necessita de 

outras técnicas para realizar inferências e chegar a conclusões mais seguras 

ao estudo. Para tal, recorre às técnicas multivariadas, que são aplicadas a 

inúmeras situações práticas em que se queira mensurar os efeitos ou 

relacionamentos entre múltiplas variáveis. Pela sua natureza, as técnicas 

identificam relacionamentos complexos que são difíceis de representar de 

maneira simples. A aplicação das técnicas multivariadas possibilita ao 

pesquisador: reduzir os dados com o objetivo de simplificar estruturalmente 

o problema, sem perda de informações; criar grupamentos de indivíduos e 

variáveis; investigar a dependência entre variáveis; predizer o 

comportamento de variáveis em função de outras variáveis; formular e testar 

hipóteses (Hair et al., 1998). 

 

O pesquisador ao elaborar uma pesquisa deve adotar alguns cuidados 

adicionais com relação às técnicas e à coleta de dados para evitar o famoso 

princípio garbage in garbage out (GIGO), ou seja, se os dados originais 

tiverem baixa qualidade, a análise multivariada irá processar apenas o lixo, 

produzindo mais lixo ainda. Portanto, a metodologia deve ter sido bem 

estruturada para evitar a aplicação de técnicas estatísticas incorretas, que 

serão introduzidas e processadas por um aplicativo de computador, gerando 

resultados incoerentes que podem levar o pesquisador a interpretações 

equivocadas. 

 

Hair et al. (1998) propõem uma abordagem para o desenvolvimento, 

interpretação e validação de qualquer análise multivariada, baseando-se em 

seis estágios que necessitam ser criteriosamente tratados para se evitar 

prejuízos na qualidade ou significância dos resultados da pesquisa. 
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O primeiro estágio trata de deixar de lado a preocupação excessiva com a 

significância estatística e as variáveis. Esta posição possibilita ao 

pesquisador reduzir a possibilidade de que conceitos relevantes venham a 

ser omitidos com o esforço no desenvolvimento de medidas e projeto da 

pesquisa. O segundo estágio trata do problema com a amostra, pois, caso 

seja pequena demais, pode interferir no poder estatístico dos testes e, no 

caso de ser muito grande, pode vir a ocorrer aumento excessivo da 

sensibilidade dos testes. O terceiro estágio trata do efetivo conhecimento 

dos dados a serem analisados e deve o pesquisador assegurar-se que as 

premissas exigidas pelas técnicas multivariadas foram seguidas, como, por 

exemplo, a normalidade, homocedasticidade e linearidade. Após a 

identificação dos comportamentos das variáveis, pode-se adotar soluções 

corretivas para evitar tendências nos resultados. O quarto estágio trata do 

modelo conceitual elaborado antes da aplicação das técnicas, o qual deve 

identificar a pré-existência de variáveis irrelevantes passíveis de 

comprometerem os resultados. Devem ser feitos esforços para garantir que 

os resultados sejam robustos e estáveis e atendam a todas as observações 

da amostra. No quinto estágio após a interpretação dos primeiros dados das 

variáveis, se houver erros – resíduos, outliers, etc. – deve-se tratar de 

construir novas especificações no modelo e interpretar novamente os 

resultados. No último estágio, o pesquisador deve procurar validar os 

resultados de suas análises.  

 

Para desenvolver um modelo que melhor represente a população, o 

pesquisador pode realizar checagens com amostras de controle para 

validação dos resultados obtidos. É possível que isso signifique pouco na 

interpretação dos dados, mas pode ser visto como um “seguro” na 

demonstração dos dados e pode ser generalizado à população.  

 

Com base na abordagem sugerida por Hair et al. (1998), os dados desta 

pesquisa apresentam-se dentro dos procedimentos para serem tratados e 

avaliados pelas técnicas da Análise Fatorial Exploratória (AFE) para refinar o 
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desenvolvimento da escala. Porém, à medida que se adquire maior 

conhecimento sobre a natureza e estrutura da escala, mais rigorosa deve 

ser a análise estatística para confirmar ou não os resultados obtidos na fase 

exploratória. Neste caso utilizam-se as técnicas da Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC).  

 

4.5.1 – Análise Fatorial Exploratória 

 

A análise fatorial é uma técnica multivariada de interdependência em que 

todas as variáveis são simultaneamente consideradas, cada uma 

relacionada com as demais, a fim de se estudar as inter-relações existentes 

entre elas, buscando a redução ou sumarização dos dados. Ela pode ser 

utilizada para se examinar as variáveis latentes em função dos 

relacionamentos entre as variáveis manifestas. Esta técnica possui dois 

procedimentos básicos: “Análise de componentes principais” (ACP), que se 

baseia na totalidade das informações de cada variável, ou “Análise dos 

fatores comuns”, que se preocupa apenas com a variância compartilhada 

por todas as variáveis, sendo também conhecida como fatoramento no eixo 

principal (Hair et al, 1998). 

 

A análise fatorial transforma as variáveis originais da pesquisa em variáveis 

novas denominadas fatores. Cada fator é uma combinação linear das 

variáveis originais da pesquisa, tendo como medida as suas variâncias. O 

novo arranjo dá-se em função dos maiores valores informativos para cada 

fator, daí, o fator mais informativo ser o primeiro e o menos informativo o 

último. Assim, a análise de componentes principais trata de gerar um 

primeiro fator que tenha a máxima variância explicada e continua até que 

tenha tantos fatores quanto as variáveis originais. Entretanto, um pequeno 

número de fatores pode ser suficiente para disponibilizar o máximo de 

informação gerada nas variáveis originais, pois quanto maior for a correlação 

entre as variáveis originais, maior é a informação contida nas primeiras 

componentes. Cada fator representa um constructo básico presente em 

diversas variáveis, gerando uma nova variável não diretamente observável, 
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mas que precisa ser inferida com base nas variáveis originais (Aaker et al., 

2001). A análise de componentes principais é a forma mais comum de 

análise fatorial e segue, basicamente, as seguintes etapas para sua 

elaboração (Aaker et al., 2001; Hair el al., 1998; Malhotra, 2001): 

 

Primeira – formular a hipótese estatística e avaliar se as variáveis requerem 

uma análise de fatores do tipo-R, que trata de identificar as dimensões 

latentes e o cálculo da matriz de correlação das variáveis para verificação do 

grau de associação entre elas, duas a duas. Deve-se observar que a 

amostra conste pelo menos de 50 casos. 

 

Segunda – avaliação da matriz de correlação quanto à sua fatoração 

realizando-se alguns testes.  O teste de esfericidade de Bartlett, além de 

checar se a matriz de correlação é igual à matriz-identidade, verifica se as 

correlações existentes entre as variáveis são significativas, a ponto de 

apenas alguns fatores poderem representar grande parte da variabilidade 

dos dados originais. Se o nível de significância for pequeno, então, a 

aplicação da análise fatorial é adequada.  O teste de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) verifica se as correlações de cada par de variáveis podem ser 

explicadas pelas demais variáveis incluídas no estudo. Se o valor for igual 

ou menor a 0,60, a análise torna-se insatisfatória. O teste MSA – Measure of 

Sampling Adequacy - verifica se a amostra está adequada e o mínimo 

aceitável é de 0,50 entre as correlações das variáveis da matriz contra-

imagem. Com estes cálculos estatísticos, o pesquisador rejeita ou aceita a 

hipótese nula proposta. 

 

Terceira – obtenção e interpretação dos fatores gerados e que irão 

representar as novas variáveis, podendo ser selecionados através de um ou 

mais dos seguintes critérios: os fatores que tiverem autovalores (eigenvalue) 

acima de um devem ser selecionados; o exame dos percentuais da variância 

explicada por cada um dos fatores ou exame do diagrama dos autovalores 

(scree plot). Como critério de seleção para os fatores – factor loading – o 

mínimo significante é +/- 0,30 e acima de +/- 0,50 praticamente significante. 
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Estes coeficientes indicam o peso de cada variável no componente e são 

equivalentes aos coeficientes de correlação ( r ) entre os componentes e 

cada variável original. Caso uma variável tenha muitos valores altos deve ser 

considerada como descartável. A seleção da variável se processa então pelo 

maior valor entre os fatores.  Examinam-se também as comunalidades das 

variáveis que representam os valores comuns da variância entre elas, pois 

os fatores resultantes da análise de fatores são baseados somente na 

variância comum. As comunalidades com valores inferiores a 0,50 não 

apresentam explanações suficientes entre as variáveis e a variável pode ser 

descartada. Uma vez decidido o número de fatores que será considerado, 

deve-se dar um nome para cada componente extraído. Mas, como de 

maneira geral todas as variáveis estão relacionadas com o primeiro fator há 

dificuldade para sua interpretação. Aplica-se, no caso, a técnica da rotação 

ortogonal nos fatores, sem perda de informações, gerando uma nova matriz 

de componentes. Os métodos de rotação ortogonal mais utilizados são: 

varimax, quartimax e equamax.  

 

Quarta - definição dos componentes e validação dos resultados à população 

pesquisada com base na nova matriz gerada pela rotação. É recomendável 

que os fatores extraídos da matriz respondam por, no mínimo, 60% da 

variância total. Em ciências sociais, onde a informação é menos precisa, não 

é incomum considerar uma solução com um valor menor. Se o objetivo é 

simplificar a combinação lógica das variáveis para melhor compreensão das 

suas inter-relações então a análise fatorial é suficiente. Mas se o objetivo é 

identificar variáveis mais apropriadas para aplicações subseqüentes com 

outras técnicas multivariadas, alguma forma de redução dos dados deve ser 

empregada. 

 

4.5.2 - Análise fatorial confirmatória 

 

A análise fatorial confirmatória (AFC) diferencia-se da análise fatorial 

exploratória (AFE) no sentido de que esta é elaborada para descobrir as 

relações entre as variáveis sem estabelecimento de qualquer ordem, 
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enquanto que aquela é elaborada para confirmar um modelo desenvolvido 

através de teorias anteriores. Assim, a AFE pode ser utilizada em conjunto 

com a AFC no sentido de verificar se a AFE indica estruturas dos dados 

semelhantes aos do modelo a ser confirmado. Outras vezes, pode-se utilizar 

a AFC no sentido exploratório quando ela é elaborada várias vezes com 

algumas modificações no modelo estabelecido (Latif, 2000). 

 

Para o processamento da AFC são utilizadas as técnicas de modelagem de 

equações lineares estruturais (ou simplesmente equações estruturais), que 

compreendem um conjunto de modelos conhecido como análise de estrutura 

de covariâncias, análise de variáveis latentes ou simplesmente análise 

LISREL (LInear Structural RELations, nome de um aplicativo utilizado no seu 

processamento). Hair et al. (1998, p. 607) também citam outros aplicativos: 

EQS, AMOS, PROC CALIS da SAS, COSAN e LVPLS. A modelagem de 

equações estruturais responde a dois problemas básicos de inferência 

estatística por meio de duas partes que a constitui: o modelo de mensuração 

e o modelo de equações estruturais. O modelo de mensuração aponta como 

as variáveis latentes (ou constructos) são mensuradas em termos das 

variáveis observadas, além de expor suas propriedades de mensuração – 

fidedignidade e validade. Enquanto o modelo estrutural aponta as relações 

causais entre as variáveis latentes, além de expor os efeitos causais e o total 

da variância explicada e a não explicada (Schuler, 1995).  

 

Neste estudo, o aplicativo Student Edition of LISREL 8.54 for Windows  será 

utilizado para cálculo da adequação (fit measures) do modelo proposto 

(análise confirmatória), originado pela AFE, de uma forma integrada em que 

as variáveis latentes estão de alguma forma associadas sem presunção de 

causalidade definida entre elas (Schuler, 1995). Ao mesmo tempo serão 

verificadas as propriedades de mensuração da escala – fidedignidade e 

validade. 

 

A construção do dicionário das principais competências baseado em estudos 

teóricos não só possibilitou a elaboração da escala, como também serviu de 
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base para interpretar os escores resultados da pesquisa. Neste sentido, os 

conceitos fidedignidade e validade se apresentam com características 

fundamentais na metodologia científica.  

 

Ambos os conceitos, fidedignidade e validade, dependem da precisão da 

medição do instrumento, sendo que diversos fatores podem causar erros de 

medição, que podem provocar diferenças com o verdadeiro escore da 

característica que está sendo medida. Conforme Malhotra (2001, p. 263) o 

modelo de escore verdadeiro fornece uma estrutura para a compreensão da 

precisão da escala, assim expressa em notação matemática: 

 

Xo = Xt + Xs + Xr 

onde: 

Xo = escore ou medida observada; 

Xt = escore verdadeiro da característica; 

Xs = erro sistemático; 

Xr = erro aleatório. 

 

Assim, o erro total de medida compreende o erro sistemático, Xs, e o erro 

aleatório, Xr. A distinção entre o erro sistemático e o erro aleatório é 

fundamental para o entendimento da fidedignidade e da validade. Fatores 

mecânicos como, por exemplo, impressão ruim e excesso de itens no 

questionário afetam a medida de uma forma constante e são considerados 

como erros sistemáticos. Fatores transitórios pessoais ou situacionais como, 

por exemplo, emoções, stress, ruídos e distrações não são constantes e 

afetam de maneira diferentes cada vez que se aplica a medida (Malhotra, 

2001, p. 263). Como se observa o erro sistemático afeta a mensuração de 

uma forma constante não produzindo impacto desfavorável na fidedignidade. 

Enquanto o erro aleatório, por suas características, não está vinculado ao 

escore verdadeiro, mas se apresenta como fator preponderante na 

fidedignidade. Portanto, uma medida só se apresenta como fidedigna 

quando Xr = 0 (Urdan, 2002). 
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As técnicas mais utilizadas para demonstração da fidedignidade de uma 

medida são: teste-reteste, formas alternativas e consistência interna. A 

técnica teste-reteste consiste em calcular a correlação entre as distribuições 

dos escores obtidos com uma mesma medida pelos mesmos indivíduos em 

duas ocasiões diferentes de tempo. A técnica formas alternativas consiste na 

aplicação de duas formas paralelas do mesmo teste, ou seja, as amostras 

de conteúdo (dos itens) em ambas se apresentam como equivalentes em 

níveis de dificuldade e de discriminação. A técnica de consistência interna 

busca verificar a homogeneidade da amostra de itens da medida, ou seja, a 

consistência interna da medida. Exige apenas uma única ocasião de 

aplicação, o que evita a questão da constância temporal. Neste item, os 

pesquisadores têm utilizado as seguintes técnicas: duas metades, Kuder-

Richardson e coeficiente Alfa de Cronbach. Sendo que esta última, graças 

aos recursos computacionais, se apresenta com grande intensidade de uso 

(Pasquali, 2001, p. 127). O coeficiente Alfa de Cronbach varia de zero a um, 

sendo que um valor de 0,6 ou menor, geralmente indica uma fidedignidade 

insatisfatória da consistência interna (Malhotra, 2001, p. 265). 

 

A definição de validade de uma escala pode ser feita dizendo-se que ela é 

válida se de fato mede o que supostamente deve medir, ou seja, as 

diferenças em escores observados refletem as verdadeiras diferenças entre 

objetos, quanto à característica que está sendo medida, e não erros 

sistemáticos ou aleatórios (Malhotra, 2001, p. 265). As validades mais 

utilizadas são: validade de conteúdo, validade de critério e validade de 

constructo. 

 

A validade de conteúdo, também denominada validade nominal, é uma 

avaliação subjetiva, porém sistemática da precisão com que o conteúdo de 

uma escala representa o trabalho de medição em andamento (domínio). 

Validade de critério analisa se a escala de medida funciona conforme o 

esperado em relação a outras variáveis (de critério) selecionadas como 

significativas. Costuma-se distinguir duas formas de validade de critério: 

validade preditiva e validade concorrente. A validade de constructo ou de 
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conceito é considerada a forma mais fundamental de validade das escalas, 

pois ela constitui a maneira direta de verificar a hipótese da legitimidade da 

representação comportamental das variáveis latentes e, portanto, se 

harmoniza exatamente com a teoria subjacente (Pasquali, 2001). Para 

Malhotra (2001, p. 266) a validade de um constructo é o tipo de validade 

mais sofisticado, difícil de estabelecer e inclui a validade convergente, a 

discriminante e a nomológica.  

 

Medidas de ajustamento global de modelos. Para Hair et al. (1998, p. 

653), em modelagem de equações estruturais não há um só teste estatístico 

que melhor descreva as forças prognósticas do modelo. Nenhuma das 

medidas, com exceção da estatística qui-quadrado, tem um teste estatístico 

associado ou absoluto, e, apesar de muitas recomendações, o pesquisador 

deverá decidir se o ajuste do modelo é aceitável. As principais medidas de 

adequação se resumem em três classes: absolutas, incrementais e 

parcimoniosas. Para fins de AFC, Hair et al. (1998, p. 621) sugerem um 

número limitado de medidas de cada classe, a seguir descritas. 
 

As Medidas de Ajustamento Absoluto determinam o grau em que o modelo 

global (modelos de mensuração e estrutural) prognostica a matriz observada 

de covariância ou correlação. Não há distinção se o ajustamento do modelo 

global é melhor ou pior nos modelos de mensuração ou estrutural. Nesta 

classe estão as medidas Estatística Qui-Quadrado Razão-Probabilidade 

(X²), Índice de Adequação de Ajustamento (GFI), Resíduo Quadrado Médio 

Raiz (RMSR) e Erro de Aproximação Quadrado Médio Raiz (RMSEA). 
 

Estatística Qui-Quadrado Razão-Probabilidade (X²) é a medida fundamental 

de ajustamento global, além de ser a única de base estatística disponível às 

equações estruturais. Um grande valor do Qui-Quadrado relativo aos graus 

de liberdade significa que as matrizes observada e estimada diferem 

consideravelmente. Assim, valores baixos do Qui-Quadrado, com 

significância superior a 0,05 ou 0,01, indicam que as diferenças entre as 

matrizes não são estatisticamente diferentes. Nesse caso, o pesquisador 

procura por diferenças não significativas porque o teste é entre as matrizes, 
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o que difere da prática de encontrar significância estatística. O uso do Qui-

Quadrado é apropriado para amostras com tamanhos entre 100 e 200 

casos, com o teste de significância tornando-se menos confiável com 

tamanhos de amostras fora desta faixa.  
 

O Índice de Adequação do Ajustamento (GFI) é uma medida não estatística 

que varia de 0 (ajustamento pobre) a 1,0 (ajustamento perfeito). Ele 

representa o grau geral de ajustamento (os resíduos ao quadrado do 

prognosticado comparado com os dados reais), mas não é ajustado com os 

graus de liberdade. Altos valores indicam melhor ajustamento, mas não 

existem níveis absolutos estabelecidos para aceitação dos níveis 

estabelecidos.  
 

O Resíduo Quadrado Médio Raiz (RMRS) é a raiz quadrada da média dos 

resíduos ao quadrado – uma média dos resíduos entre as matrizes de 

entrada observada e estimada. Se covariâncias são usadas, então a medida 

é a covariância residual média. Se correlações são usadas, então a medida 

é a correlação residual média. Novamente, para esta medida não há limites 

estabelecidos, porém o pesquisador pode avaliar a significância prática da 

magnitude da RMSR à luz dos objetivos da pesquisa e das covariâncias ou 

correlações observadas ou reais. 
 

O Erro de Aproximação Quadrado Médio Raiz (RMSEA), similar ao RMRS, 

significa a discrepância por grau de liberdade. Porém, difere do RMSR, pois 

mede a discrepância em termos da população, não apenas da amostra 

usada para a estimação. O valor desta medida é representativo da 

adequação do ajustamento que pode ser esperado se o modelo fosse 

estimado pela população e não pela amostra da estimação, sendo que 

valores de .05 a .08 podem ser considerados aceitáveis.  
 

As Medidas de Ajustamento Incremental servem para comparar o modelo 

proposto com algum modelo básico, quase sempre citado como modelo 

nulo. O modelo nulo deve ser algum modelo realístico que se espera todos 

os outros modelos devam superar. Na maioria dos casos, o modelo nulo é 
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de único constructo com todos os indicadores mensurando-o perfeitamente.  

Nesta classe estão o Índice de Tucker-Lewis (TLI), também conhecido como 

Índice de Ajustamento Não-Normatizado (NNFI), e o Índice de Ajustamento 

Normatizado (NFI). 
 

O Índice de Tucker-Lewis (TLI), ou Índice de Ajustamento Não-Normatizado 

(NNFI), combina uma medida de parcimônia dentro de um índice 

comparativo entre os modelos proposto e nulo, resultado em valores de 0 a 

1,0, sendo recomendado um valor de 0,90 ou superior. 
 

O Índice de Ajustamento Normatizado (NFI) é uma medida muito utilizada, 

com variação de 0 (absoluta falta de ajustamento) a 1,0 (ajustamento 

perfeito). Trata-se de uma comparação relativa do modelo proposto com o 

modelo nulo. Como o TLI não existe valor absoluto indicando um nível de 

ajustamento aceitável, mas se recomenda um valor 0,9 ou superior. 
 

As Medidas de Ajustamento Parcimonioso analisam a parcimônia do modelo 

proposto pela avaliação do ajustamento do modelo versus o número de 

coeficientes estimados (ou inversamente, os graus de liberdade) necessários 

para se alcançar aquele nível do ajustamento. Porém, como não há testes 

disponíveis para essas medidas, o uso delas em senso absoluto é limitado 

na maioria das vezes a comparações entre modelos. Nesta classe se 

encontram o Índice de Adequação de Ajustamento Ajustado (AGFI) e o Qui-

Quadrado Normatizado.  
 

O Índice de Adequação de Ajustamento Ajustado (AGFI) é uma extensão do 

Índice de Adequação de Ajustamento (GFI) e tem como vantagem a 

incorporação no seu cálculo da razão os graus de liberdade do modelo 

proposto e os graus de liberdade para o modelo nulo. O nível recomendação 

para sua aceitação é 0,90 ou superior. 

 

O Qui-Quadrado Normatizado diz respeito a uma “correção” do Qui-

Quadrado pelos graus de liberdade para avaliar o ajustamento de modelos. 

É a razão do Qui-Quadrado dividido pelos graus de liberdade.  Esta medida 
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proporciona duas maneiras de avaliar modelos inapropriados: (1) um modelo 

pode ser “sobre-ajustado”, aproveitando do acaso, tipificado por valores 

menores que 1,0; (2) um modelo que não seja verdadeiramente 

representativo dos dados observados e daí necessitando de aprimoramento, 

tendo valores maiores que um certo limite superior, tanto 2,0 como 3,0 ou 

até 5,0 (o teto mais liberal).  

 

Medidas de ajustamento do modelo de mensuração. Uma vez realizada a 

avaliação das medidas de ajustamento global do modelo deve-se processar 

a avaliação das medidas de cada constructo quanto à unidimensionalidade e 

fidedignidade. Para Hair el al. (1998, p.611) se a carga de um indicador do 

constructo não atingir significância estatística, o pesquisador poderá eliminá-

lo ou tentar transformá-lo em busca de melhor ajustamento com o 

constructo. A correlação múltipla ao quadrado de cada variável é indicadora 

do grau no qual o indicador esta livre de erros da medida (quanto mais 

próxima de um, melhor indicação da correspondente variável 

latente)(Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p.61). 

 

Após a verificação das cargas dos indicadores, a avaliação do modelo de 

mensuração complementa-se com as medidas de fidedignidade composta e 

variância extraída para cada constructo. A fidedignidade é uma medida da 

consistência interna dos indicadores do constructo, delineando o grau que 

eles “indicam” o constructo comum latente (não observado). Quanto mais 

fidedignas as medidas, maior confiança ao pesquisador em relação à 

consistência dos indicadores com suas medidas. Apesar de não ser um 

padrão absoluto, o valor mínimo aceitável é de 0,70, sendo que valores 

inferiores a este têm sido considerados como aceitáveis em estudos 

exploratórios (Hair et al., 1998, p.612). 

 

A medida variância extraída é outra medida de fidedignidade complementar, 

que reflete a quantidade global de variância nos indicadores considerados 

pelo constructo latente. Variâncias extraídas com altos valores ocorrem 

quando os indicadores são realmente representativos do constructo latente. 
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Diretrizes sugerem que a variância extraída deve exceder 0,50 para um 

constructo (Hair et al., 1998, p.612). 

 

A AFC é particularmente útil para validação das escalas de constructos 

específicos e segue, consoante Hair et al. (1998, p.617) os seguintes 

estágios: 
 

1) Desenvolvimento de um modelo baseado em teoria: neste estágio o 

pesquisador deve construir um modelo hipotético baseado em teoria. 

A utilização da análise fatorial se apresenta com grandes benefícios 

para complementar a teoria na especificação das cargas fatoriais nas 

medidas do modelo. Assim, neste trabalho, a AFE permitiu uma 

configuração hipotética do modelo a ser confirmado. 
 

2) Construção de um diagrama de caminho de relacionamentos causais: 

neste estágio deve-se desenhar um diagrama de caminho entre os 

fatores hipotéticos considerados constructos exógenos.  
 

3) Conversão do diagrama de caminho em um conjunto de modelos -  

estrutural e de medida:  em função dos constructos do diagrama de 

caminho serem exógenos, considera-se apenas o modelo de medidas 

e a associação das matrizes de correlações dos constructos e 

indicadores.  
 

4) Escolha do tipo de matriz de entrada e estimativa do modelo 

proposto: para os propósitos da AFC pode-se considerar tanto a 

matriz das covariâncias ou das correlações para entrada, sendo esta 

preferida quando se tratar de exploração de padrão de inter-

relacionamentos. As observações individuais também podem ser 

inseridas no programa Lisrel, sendo que estas são convertidas em um 

dos dois tipos de matrizes antes da estimação. 
 

5) Avaliação da identificação do modelo estrutural: quando se utiliza uma 

boa base teórica fica remota a possibilidade de se encontrar 

problemas de identificação na AFC, ou seja, múltiplas variáveis 
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podem ser identificadas como indicadores de dois ou mais 

constructos. 
 

6) Critérios de avaliação de ajustamentos: são analisadas as medidas 

geradas pelo aplicativo e feitas as correções necessárias quanto às 

variáveis “infratoras” para nova estimativa e avaliação do 

ajustamento. A seguir utilizam-se as medidas de ajustamento 

explicadas anteriormente. 
 

7) Interpretação e modificação do modelo: a AFC tem como objetivos 

verificar a estrutura dos fatores proposta e explorar se modificações 

significativas são necessárias. A AFC irá fornecer o respaldo 

adequado para confirmar ou não o modelo proposto baseado na AFE. 

 
Diamantopoulos e Siguaw (2000, p. 7) propõem um estágio final 

denominado validação cruzada do modelo que envolve seu ajustamento a 

um novo conjunto de dados ou uma validação via sub-amostras obtidas por 

procedimentos de repartição de amostras. Esta fase é muito importante 

quando o modelo original sofre modificações no estágio anterior. 

 

Notação do LISREL. A modelagem de equações estruturais requer uma 

notação própria, e por esta razão é útil apresentá-la resumidamente. A 

descrição dos resultados de uma AFC envolve o uso de letras gregas e 

romanas para representar os indicadores observados, fatores latentes e 

parâmetros estimados nos modelos.  
 

A Figura 4.1 representa o diagrama de um modelo hipotético de AFC em 

Lisrel. As variáveis independentes (ou exógenas) são notadas com “X” (xis) 

e colocadas em um quadrado. No modelo hipotético há nove variáveis 

independentes e estão denominadas X1-X9. Os efeitos dos erros das 

medidas de cada variável independente é representado por setas 

unidirecionais à direita das variáveis X e são notadas pela letra grega “d” 

(delta). No modelo hipotético os erros estão denominados d1-d9. As 

variáveis latentes exógenas (constructos) são notadas com a letra grega “?” 
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(ksi) e colocadas em um círculo. No modelo hipotético há três variáveis 

latentes exógenas (constructos) e estão denominadas ?1- ?3. Os efeitos de 

uma variável latente (?) sobre a variável independente (X) são marcados por 

uma reta unidirecional a partir da variável latente (?) à variável independente 

(X) e são notados com a letra grega “?x” (lambda). No modelo hipotético há 

nove relações e estão denominadas ?1-?9. No modelo hipotético, há nove 

cargas estimadas: as três primeiras variáveis independentes (X1-X3) têm 

cargas (?1-?3) na primeira variável latente (?1); as três variáveis 

intermediárias (X4-X6) têm cargas (?4-?6) na segunda variável latente (?2); e, 

as três últimas variáveis (X7-X9) têm cargas (?7- ?9) na última variável latente 

(?3). Todas as outras cargas fatoriais (i.e., X1-X3 em ?2 e ?3; X4-X6 em ?1 e ?3; 

e, X7-X9 em ?1 e ?2) foram fixadas em zero. As covariâncias entre as 

variáveis latentes (constructos) são marcadas com linhas curvas 

bidirecionais e cada uma é notada com a letra grega “F” (phi). Nesse 

modelo de três fatores, são estimadas três covariâncias (F2,1, F3,1, e F3,2). 

As variâncias dos três fatores latentes estão omitidas no diagrama porque 

essa é uma solução AFC padronizada: a variância de cada fator é forçada a 

ser igual a um. Se for uma solução AFC não padronizada, então as 

variâncias dos fatores deverão ser citadas em parênteses dentro de um 

círculo de cada fator latente e o pesquisador deverá definir uma carga 

fatorial em cada fator (usualmente o item de maior carga) para um valor de 

1.0, para definir a escala de medida para cada fator latente. 
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                     Figura 4.1 – Diagrama de um modelo hipotético de AFC. 
                                          Fonte: Bryant e Yarnold (2000, p.126)  
 
 
Este capítulo procurou descrever a metodologia do trabalho dando a 

característica do estudo e as técnicas estatísticas empregadas. Além da 

estatística descritiva sobre os casos há que ressaltar como as técnicas da 

estatística multivariada se complementam no presente estudo. 

 

Na AFE, o pesquisador normalmente utiliza o aplicativo SPSS, sem ter de 

antemão um modelo teórico relacionando as variáveis latentes às variáveis 

observáveis. Em princípio, todas as variáveis latentes podem estar 

influenciando todas as variáveis observáveis, pois se desconhecem quantos 

e quais são os fatores latentes antes de processada a análise, o que de fato 

a torna exploratória. Na AFC, como o próprio nome indica, há previamente 

um modelo teórico de análise e procura-se sua confirmação normalmente 

pela utilização do aplicativo Lisrel. Assim sendo, já se sabe quantos são os 

fatores latentes e quais são as variáveis observáveis que cada um influencia. 

Do mesmo modo, alguns parâmetros ou efeitos diretos podem ser fixados 

em zero ou com outro valor qualquer, sendo que os erros de medidas podem 

ou não ser correlacionados, posto que na AFE os erros de medidas não 

podiam estar associados. 



 

CAPÍTULO CINCO 

 

 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

 

Os capítulos anteriores apresentaram a questão da pesquisa, revisões teóricas, 

a definição de um dicionário de competências essenciais e sintetizou o método 

do trabalho empírico. Os resultados da pesquisa empírica estão adiante 

apresentados em três partes. A primeira trata da análise univariada dos dados, 

a segunda da análise multivariada e a terceira discute as hipóteses de trabalho 

e informações adicionais da pesquisa. 

 

5.1 – Análise univariada 

 

Foram recebidos 198 questionários durante os meses de agosto, setembro e 

outubro de 2003, e, após uma análise das respostas foram excluídos 6 

questionários (3,0% do total), que se apresentaram com respostas 

estereotipadas, ou seja, os pesquisados foram sistemáticos ao darem o grau 

máximo de importância a todas as variáveis do questionário (Pasquali, 2001, 

p.102). O Quadro 5.1 apresenta um resumo das respostas válidas da amostra. 

Como se observa, o retorno de respostas válidas apresentou um índice 

significativo de 51,3% dos questionários enviados. 

 

Quadro 5.1 – Resumo das respostas válidas da amostra 
Participantes Remessa Retorno % Via de obtenção 

Membros ECR 25 23 92,0   Reuniões 
Indústrias (Vendas) 265 116 43,7 Correios 
Supermercados 84 53 69,0 Correios 
Total 374 192 51,3  
Fonte: dados da pesquisa 
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Os resultados das fichas de qualificação dos participantes da pesquisa 

encontram-se a seguir nas Tabelas 5.1 a 5.7. 
 

Com relação às Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3, observa-se que: 
 

?? A grande maioria da amostra é composta por profissionais do sexo 

masculino (89,1%) (Tabela 5.1); 
 

?? a amostra é jovem, pois uma boa maioria (69,8%) dos participantes tem 

até 40 anos (Tabela 5.2); 
 

?? a amostra apresenta 56,8% de profissionais com nível superior completo 

ou com/cursando pós-graduação (Tabela 5.3).  
 

Tabela 5.1 – Distribuição das freqüências observadas da variável Sexo 
Sexo n % 
Feminino   21   10,9 
Masculino 171   89,1 
Total 192 100,0 

        Fonte: dados da pesquisa 
 

Tabela 5. 2 – Distribuição das freqüências observadas da variável Idade 
Idade     n     % Acumulado(%) 
Menos de 20 anos 1 0,5   0,5 
De 21 a 30 anos 54 28,1 28,6 
De 31 a 40 anos 79 41,2 69,8 
De 41 a 50 anos 45 23,4 93,2 
Acima de 51 anos 12 6,3 99,5 
Faltando resposta 1 0,5           100,0 
Total 192 100,0  

   Fonte: dados da pesquisa 
 

       Tabela 5.3 – Distribuição das freqüências observadas da variável    
                            Escolaridade 

Escolaridade n % Acumulado(%) 
Primário/ginásio incompleto 2 1,0 1,0 
Colegial/superior incompleto 14 7,3 8,3 
Colegial/superior incompleto 67 34,9 43,2 
Superior/pós 109 56,8 100,0 
Total 192 100,0  

     Fonte: dados da pesquisa 

Com relação às Tabelas 5.4, 5.5, 5.6 e 5,7 observa-se que: 
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?? Há muitos participantes da amostra (42,1%) que ocupam cargos 

executivos (gerências e diretorias) nas empresas em que trabalham 

atualmente (Tabela 5.4); 

??  a maior parte dos participantes trabalha em indústrias de alimentação 

(64,6%) (Tabela 5.5); 

?? cerca de 89,6% dos participantes estão envolvidos atualmente com bens 

perecíveis em suas atividades (Tabela 5.6). 

?? é significativa a quantidade de participantes que desconhece o 

Movimento ECR (45,8%) (Tabela 5.7). 
 

Tabela 5.4 – Distribuição das freqüências observadas da  
                                    variável Cargo Atual 

Cargos n % % Acumulado 
Administrativo 11 5,7 5,7 
Profissional senior  5 2,6 8,3 
Profissional vendas/marketing 82 42,7 51,0 
Gerencial vendas/marketing 20 10,4 61,5 
Profissional compras 13 6,8 68,2 
Gerencial compras 15 7,8 76,0 
Gerencial 32 16,7 92,7 
Diretoria 14 7,3 100,0 
Total 192 100,0  

                  Fonte: dados da pesquisa 
 

      Tabela 5.5 – Distribuição das freqüências observadas da variável  
                               Divisão da Empresa onde o participante trabalha 

   Tipo n % Acumulado (%) 
Indústria alimentícia 124 64,6 64,6 
Indústria outras    6   3,1 67,7 
Comércio atacadista   3   1,6 69,3 
Comércio varejista 53 27,6 96,9 
Terceiros/parceiros ECR   6   3,1 100,0 
Total 192 100,0  

                      Fonte: dados da pesquisa 
 

        Tabela 5.6 – Distribuição das freqüências observadas da variável  
                             envolvimento do pesquisado com bens perecíveis    

 n % Acumulado (%) 
Sim 172 89,6   89,6 
Não 19 9,9   99,5 
Faltando resposta  1 0,5 100,0 
Total  192 100,0  

                           Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 5.7 – Distribuição das freqüências observadas da variável ECR -   
                       tempo de  envolvimento no movimento 

 n % Acumulado (%) 
Desconheço 88 45,8 45,8 
Menos 6 meses 18  9,4 55,2 
7 meses a 1 ano 12  6,3 61,5 
1 até 2 anos 30 15,6 77,1 
Acima 2 anos 41 21,4 98,5 
Faltando resposta  3  1,5             100,0 
Total 192 100,0  

                  Fonte: dados da pesquisa 

 

A Tabela 5.8 traz a distribuição das respostas faltantes e válidas para as 

variáveis mensuradas. Como se observa apenas duas variáveis tiveram 

respostas faltantes representando uma média insignificante de 0,36 o que 

provocou uma perda de apenas 0,22% dos dados. O volume das respostas 

válidas foi significativo representando um percentual de médio de 99,7% dos 

questionários. 

 

Tabela 5.8 – Distribuição de respostas faltantes e válidas das variáveis   
                       mensuradas 
 Respostas Faltantes Respostas Válidas 

Variável Quantidade Percentual (%) Quantidade Percentual (%) 
V6. Ferramentas ECR 6 3,1 186 96,9 
V13. Relacionamento 
       Interpessoal 

1 0,5 191 99,5 

Demais 14 variáveis  0 0 192 100 
Média 0,36 0,18 191,5 99,7 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A Tabela 5.9 representa a origem das respostas faltantes para a variável Ferramentas 

ECR, considerando-se que a pergunta qualificadora do pesquisado – tempo de 

envolvimento no Movimento ECR – possibilita tal dedução. Como se nota os 

pesquisados que omitiram as respostas desconhecem essas ferramentas. 

 
      Tabela 5.9 – Tabela cruzada Ferramentas ECR com Tempo de   
                            envolvimento no Movimento 

Validos  Faltantes
n Percentual n Percentual n Total 

Ferramentas 
ECR * TEMPO 

 
186 

 
96,9% 

 
6 

 
3,1% 

 
192 

 
100,0% 

       Fonte: dados da pesquisa 
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A Tabela 5.10 revela que entre as 16 variáveis referentes às competências, a 

que parece ser de maior importância é a “V8.Integridade e confiança” com 

60,9% no grau máximo (10), seguida de “V15.Trabalho em equipe” (46,4%), 

“V3.Comunicação” (43,8%), “V9.Negociação” (43,2%), “V1.Autoconfiança” 

(41,1%), “V12. Produtos e serviços” (40,6%), “V11.Orientação a resultados” 

(40,1%). As variáveis “V6. Ferramentas ECR” e “V7.Informática” se apresentam 

com apenas 16,7% no grau máximo de importância e do mesmo modo são as 

que possuem maior dispersão entre os graus de importância. 

 

Tabela 5.10 – Freqüências Relativas (em %) da escala de importância das  
                      variáveis (competências) analisadas 
 Grau de Importância 
Competências 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

V1. Autoconfiança    0,5 1,0 2,6 9,4 26,6 18,8 41,1 100% 
V2. Autocontrole 0,5   1,6 2,1 4,7 7,3 24,5 28,1 31,3 100% 
V3. Comunicação   0,5 0,5  2,1 4,7 20,8 27,6 43,8 100% 
V4. Criatividade e 
       Flexibilidade 

    
0,5 

 
0,5 

 
4,2 

 
12,0 

 
28,1 

 
28,1 

 
26,6 

 
100% 

V5. Estratégica    0,5 1,0 4,2 6,3 24,0 28,6 35,4 100% 
V6. Ferramentas ECR 1,0  1,0 2,9 6,5 7,5 15,1 33,3 16,1 16,7 100% 
V7. Informática 0,5 0,5 1,0 3,6 6,3 7,3 16,1 28,6 19,3 16,7 100% 
V8. Integridade e  
      Confiança 

     
1,0 

 
1,0 

 
3,6 

 
10,4 

 
22,9 

 
60,9 

 
100% 

V9. Negociação     0,5 2,1 7,3 15,6 31,3 43,2 100% 
V10. Orientação a 
       Clientes 

     
0,5 

 
1,6 

 
7,3 

 
20,8 

 
31,3 

 
38,5 

 
100% 

V11. Orientação a  
       Resultados 

    
1,0 

 
1,0 

 
0,5 

 
5,7 

 
17,7 

 
33,9 

 
40,1 

 
100% 

V12. Produtos e  
       Serviços 

   
 

 
0,5 

 
2,6 

 
1,0 

 
6,8 

 
22,4 

 
26,0 

 
40,6 

 
100% 

V13. Relacionamento 
       Interpessoal 

 
1,0 

  
1,0 

  
2,6 

 
3,1 

 
14,7 

 
31,4 

 
23,6 

 
22,5 

 
100% 

V14. Segurança 
       Alimentar  

 
0,5 

  
1,6 

 
1,0 

 
1,6 

 
6,3 

 
15,6 

 
27,6 

 
17,7 

 
28,1 

 
100% 

V15. Trabalho em 
       Equipe 

    
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
5,2 

 
19,3 

 
27,1 

 
46,4 

 
100% 

V16. Vendas e 
       Marketing 

   
0,5 

  
2,1 

 
2,6 

 
9,9 

 
17,7 

 
34,4 

 
32,8 

 
100% 

Fonte: dados da pesquisa 
 
 
A Tabela 5.11 apresenta as estatísticas descritivas dos casos válidos para 

cada variável onde se registra que apenas as variáveis “V6.Ferramentas ECR” 

e “V7.Informática” estão com médias inferiores a oito, sendo que nove das 

variáveis estão com suas médias entre oito e nove, e cinco variáveis estão com 

médias superiores a nove. Desta maneira há uma distribuição negativamente 

assimétrica em todas as variáveis. Há desvios padrões bem superiores a um, 

principalmente nas variáveis “V2.Autocontrole”, ‘V6.Ferramentas ECR”, 
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“V7.Informática”, “V13.Relacionamento Interpessoal” e “V14.Segurança 

Alimentar” que contém avaliações nos valores extremos, denominados outliers. 

As medidas da assimetria indicam uma não normalidade dos dados. 

 

Tabela 5.11 – Estatísticas descritivas da amostra 
 
Variável 

Casos 
Válidos 

 
Média 

Desvio- 
-padrão 

 
Mínimo 

 
Máximo 

Assi-
metria 

 
Curtose 

V1. Autoconfiança 192 8,81 1,24 4 10 -0,91 0,62 
V2. Autocontrole 192 8,58 1,47 1 10 -1,57 3,90 
V3. Comunicação 192 9,02 1,16 3 10 -1,65 4,54 
V4. Criatividade e 
       Flexibilidade 

192 8,57 1,20 4 10 -0,68 0,36 

V5. Estratégica 192 8,80 1,21 4 10 -1,08 1,18 
V6. Ferramentas 
      ECR 

186 7,76 1,74 1 10 -1,06 1,70 

V7. Informática 192 7,77 1,76 1 10 -0,96 1,03 
V8. Integridade e  
      Confiança 

192 9,36 0,99 5 10 -1,89 3,94 

V9. Negociação 192 9,05 1,07 5 10 -1,11 0,85 
V10. Orientação a 
       Clientes 

192 8,96 1,05 5 10 -0,89 0,46 

V11. Orientação a  
       Resultados 

192 9,00 1,13 4 10 -1,62 3,89 

V12. Produtos e  
       Serviços 

192 8,89 1,24 4 10 -1,29 1,89 

V13. Relacionamento 
       Interpessoal 

191 8,27 1,53 1 10 -1,65 5,10 

V14. Segurança 
       Alimentar  

192 8,26 1,61 1 10 -1,21 2,46 

V15. Trabalho em 
       Equipe 

192 9,09 1,08 4 10 -1,38 2,61 

V16. Vendas e 
       Marketing 

192 8,76 1,26 3 10 -1,31 2,25 

Fonte: dados da pesquisa 
 
 
Dadas as características da amostra optou-se pela não transformação dos 

dados para sua normalização e tampouco a exclusão dos outliers para 

processamento das análises multivariadas. Além da amostra apresentar 

aspectos de variabilidade, levou-se em conta que muitos pesquisados podem 

viver realidades diferentes no dia-a-dia graças à identificação dos locais de 

remessa dos questionários e os outliers podem expressar essas diferenças 

(Hair et al., 1998, p. 66). Esclarecendo, a grande maioria dos participantes é de 

São Paulo, porém, há casos em cidades como: Osasco, Santo André, Cotia, 

Cabreuva, Jundiaí, Paulínia, Campinas, Ribeirão Preto, Nuporanga, São José 

dos Campos, Araraquara, Rio Claro, Rio de Janeiro (RJ), Barra Mansa (RJ), 

Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG) e Pinhais (PR). 
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5.2 – Análises multivariadas  

 

As técnicas estatísticas multivariadas são apropriadas à análise de dados 

quando há duas ou mais medidas de cada elemento e as variáveis são 

analisadas simultaneamente. A característica a ser medida por uma escala de 

múltiplos itens chama-se constructo e sua elaboração começa com uma teoria 

subjacente (Malhotra, 2001, p.262). Neste trabalho o constructo é um modelo 

genérico de competências essenciais para profissionais em vendas de bens 

perecíveis, conforme abordado no Capítulo Um.  

 

5.2.1 – Análise de fidedignidade das escalas 

 

A fidedignidade é o grau em que uma escala produz resultados consistentes 

entre medidas repetidas ou equivalentes de um mesmo objeto ou pessoa, 

revelando ausência de erro aleatório. Para verificar a fidedignidade da escala - 

as variáveis competências do questionário - optou-se pelo coeficiente Alfa de 

Cronbach, que corresponde a uma medida da consistência interna da escala 

(Spector,1992).  

 

Conforme Tabela 5.12, o valor de Alfa para a escala com todas as variáveis foi 

de 0,841 e padronizado foi de 0,852. Assim, a fidedignidade da escala se 

apresenta bem acima de um valor mínimo de 0,60 mostrando que a 

consistência interna das escalas é satisfatória (Hair et al., 1998, p.118). Na 

mesma Tabela há a coluna “Alfa se o item é excluído”, mostrando o cálculo do 

Alfa de Cronbach global no caso de se remover o correspondente item do 

questionário para buscar melhores resultados. Com a remoção das variáveis 

“V8.Informática” e “V13.Relacionamento Interpessoal”, individualmente, o valor 

do coeficiente Alfa de Cronbach apresenta um ligeiro aumento, passando a 

0,843 e 0,841 respectivamente. Porém, o aumento no coeficiente é tão 

pequeno que praticamente não há ganho com a retirada de qualquer um 

desses itens do questionário.  
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Tabela 5.12 – Coeficiente Alfa de Cronbach das escalas do  
                                 questionário 

Variável 
Média da 

escala se o 
item é 

excluído 

Variância 
da escala 
se o Item 
é excluído 

Correlação 
total do 

item 

Alfa se o 
item é 

excluído 

V1. Autoconfiança 130,05 120,36        0,40 0,834 
V2. Autocontrole 130,24 119,24 0,36 0,837 
V3. Comunicação 129,84 116,46 0,60 0,825 
V4. Criatividade e  
       Flexibilidade 130,28 117,47 0,54 0,828 
V5. Estratégica 130,07 116,33 0,57 0,826 
V6. Ferramentas ECR 131,08 110,99 0,51 0,829 
V7. Informática 131,09 116,89 0,33 0,843 
V8. Integridade e Confiança 129,49 123,24 0,39 0,835 
V9. Negociação 129,80 121,34 0,44 0,833 
V10. Orientação a Clientes 129,88 118,88 0,56 0,828 
V11. Orientação a  
        Resultados 129,85 118,64 0,52 0,829 
V12. Produtos e Serviços 129,97 115,56 0,59 0,824 
V13. Relacionamento 
        Interpessoal 130,55 120,77 0,30 0,841 
V14. Segurança Alimentar  130,59 116,69 0,40 0,836 
V15. Trabalho em Equipe 129,78 121,98 0,41 0,834 
V16. Vendas e Marketing 130,09 117,19 0,51 0,829 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

5.2.2 – Análise fatorial exploratória 

 

Como observado no Capítulo Quatro, a análise fatorial é a técnica multivariada 

mais adequada para o processamento dos dados coletados para responder à 

questão deste estudo para a formulação de um modelo genérico de 

competências. Para sua realização foram seguidas as seguintes etapas: 

 

Primeira etapa - antes da análise fatorial há necessidade de se verificar a 

existência de correlações entre as variáveis. Se as correlações entre as 

variáveis forem pequenas, a análise fatorial pode ser inadequada para 

tratamento dos dados. Assim, foram formuladas as hipóteses nula e alternativa: 
 

Hipótese Ho (nula): As variáveis da matriz de correlações não são 

suficientemente correlacionadas.  
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Hipótese H1 (alternativa): As variáveis da matriz de correlações são 

suficientemente correlacionadas.  
  

A Tabela 5.13 exibe a matriz de correlações das variáveis, construída a partir 

dos dados obtidos sobre o grau de importância das competências. Há muitas 

correlações significativas entre todas as variáveis. Por exemplo, as variáveis 

V16 (vendas e marketing) com V3 (comunicação) e V12 (produtos e serviços) 

possuem correlações relativamente elevadas (0,473 e 0,452) entre si. Espera-

se que estas variáveis se correlacionem com o mesmo conjunto de fatores. 
 

Tabela 5.13 - Matriz de coeficientes de correlações das variáveis 
                             mensuradas 
 

Variá-
veis 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 

V1 1,0                

V2 ,159 1,0               

V3 ,396 ,366 1,0              

V4 ,348 ,298 ,400 1,0             

V5 ,409 ,206 ,392 ,496 1,0            

V6 ,233 ,202 ,340 ,267 ,364 1,0           

V7 ,099 ,165 ,188 ,192 ,277 ,376 1,0          

V8 ,147 ,143 ,271 ,229 ,172 ,262 ,042 1,0         

V9 ,171 ,327 ,310 ,340 ,211 ,140 ,097 ,336 1,0        

V10 ,245 ,240 ,377 ,281 ,361 ,354 ,175 ,351 ,329 1,0       

V11 ,322 ,157 ,330 ,323 ,440 ,178 ,206 ,342 ,339 ,420 1,0      

V12 ,196 ,149 ,416 ,340 ,408 ,416 ,165 ,330 ,374 ,413 ,421 1,0     

V13 ,122 ,144 ,254 ,223 ,078 ,223 ,030 ,128 ,202 ,233 ,113 ,314 1,0    

V14 ,125 ,114 ,191 ,151 ,263 ,271 ,322 ,206 ,147 ,288 ,314 ,310 ,130 1,0   

V15 ,152 ,149 ,228 ,191 ,324 ,273 ,282 ,227 ,168 ,347 ,341 ,195 ,094 ,266 1,0  

V16 ,332 ,195 ,473 ,349 ,352 ,337 ,087 ,230 ,362 ,287 ,244 ,452 ,266 ,206 ,195 1,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Do mesmo modo, o tamanho da amostra com 192 casos superou a razão de 

dez casos por variável para se alcançar resultados significativos (Hair et. al, 

1998, p.99). 

 

Segunda etapa - foram processados os testes de esfericidade de Bartlett e a 

medida de adequacidade da amostra Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e outras 

considerações da técnica.  
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A Tabela 5.14 traz os resultados da medida de adequação de amostra  

(KMO) com 0,865 (superior a 0,50); e, do teste de esfericidade de Bartlett 

apresentando um qui-quadrado aproximado de 762,737 e grau de liberdade 

120 com significância 0,00 (p< ,01). Logo, deve-se rejeitar a hipótese nula de 

que as variáveis da matriz de correlação não são suficientemente 

correlacionadas e aceitar a hipótese alternativa. Assim, a análise fatorial pode 

ser aplicada a esse conjunto de variáveis. 

 

            Tabela  5.14 -   Testes KMO e de Esfericidade de Bartlett 
Medida de adequação da amostra 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

 
 

 
0,865 

Teste de esfericidade de Bartlett Qui-quadrado 
aproximado 

 
762,737 

 gl 120 
 Significância 0,000 

             Fonte: dados da pesquisa 

 

A matriz de contra imagem do Measure of Sampling Adequacy (MAS) 

(correlação de uma variável contra outra, controlados os efeitos de todas as 

outras consideradas no modelo) ou teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

apresentou-se com resultados de 0,74 a 0,92. Os resultados são medianos e  

todas as variáveis são aceitáveis para o processamento (Hair et al, 1998, p. 

100). 

 

Como visto no Capítulo Quatro, as premissas da análise multivariada são 

normalidade, homocedasticidade e linearidade. Na técnica de componentes 

principais ou fatores, o efeito básico dos desvios a estas premissas é 

basicamente a diminuição das correlações observadas na matriz. O 

fundamental é que haja suficiente correlação entre as variáveis conforme 

observado na Tabela 5.13 (Hair et., 1998, p.99). 
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Terceira etapa – foram derivados os autovalores e a explicação da variância 

dos fatores conforme Tabela 5.15, utilizando-se pairwise deletion para os casos 

de valores faltantes. Já a Figura 5.1 apresenta o diagrama dos autovalores 

(scree plot) para definição de quantos fatores podem ser extraídos da matriz. 
 

A Tabela 5.15 mostra dois critérios que podem ser utilizados para se definir o 

número de fatores a ser extraído. Pelo critério de autovalores (eigenvalues) 

somente os fatores maiores que um são considerados significantes. Pelo 

critério de percentagem da variância explicada, em ciências sociais pode-se 

considerar os fatores que expliquem pelo menos 60% da variância e há casos 

com menores percentagens considerados satisfatórios  (Hair et. al, 1998, 

p.104). Desta maneira, pelo critério de autovalores teríamos quatro fatores 

explicando 54,10% da variância; e, no caso do critério de explicação da 

variância se poderia extrair cinco fatores explicando 60,33% da variância. 
 

O critério de diagrama dos autovalores (scree plot) obedece à regra de se 

definir a quantidade de fatores antes do total da variância acumulada dominar a 

estrutura, ou seja, formar uma quase reta pela gradual redução dos valores da 

variância explicada para cada fator (Hair et. al., 1998, p.104). Neste caso 

poder-se-ia extrair até seis fatores, conforme Figura 5.2. 
 

Tabela 5.15 - Autovalores e explicação da variância dos fatores 
Fatores Autovalores 

(eigenvalues) 
Explicação da 
variância (%) 

Variância 
acumulada (%) 

1 5,051 31,567 31,567 
2 1,370 8,565 40,132 
3 1,163 7,271 47,403 
4 1,072 6,071 54,104 
5 0,997 6,229 60,333 
6 0,788 4,927 65,259 
7 0,771 4,821 70,081 
8 0,707 4,422 74,502 
9 0,681 4,255 78,757 
10 0,633 3,956 82,713 
11 0,595 3,722 86,434 
12 0,542 3,387 89,822 
13 0,490 3,063 92,885 
14 0,406 2,535 95,420 
15 0,379 2,371 97,791 
16 0,353 2,209 100,000 

            Fonte: dados da pesquisa 



 215 

Scree Plot

Component Number

16151413121110987654321

E
ig

en
va

lu
e

6

5

4

3

2

1

0

 
            Figura 5.1 - Diagrama dos autovalores – Scree Plot 
   Fonte: dados da pesquisa 

 

Os três critérios descritos sugerem a extração de dois a seis fatores para 

atender as necessidades de pesquisa, como também definir a priori a 

quantidade de fatores que se deseja extrair. Mas o objetivo da análise fatorial é 

a parcimônia. Se o pesquisador trabalhar com poucos fatores pode haver 

prejuízo na estrutura latente e com muitos fatores, a interpretação torna-se um 

tanto difícil. Como recomendam Hair et. al. (1998, p. 106), o pesquisador deve 

procurar extrair um conjunto de fatores que seja representativo e parcimonioso. 

 
Como na análise fatorial o primeiro fator representa a variáveis que são mais 

homogêneas em toda amostra (Hair et al., 1998, p.105) e, neste trabalho, 

procura-se um conjunto de variáveis que seja representativo e parcimonioso 

para perfeito entendimento e aplicabilidade optou-se pela extração de três 

fatores. 

 
A Tabela 5.16 contém a matriz de comunalidades com os índices atribuídos às 

variáveis originais que expressam, em termos percentuais, o quanto da 

variabilidade de cada variável é explicada. O item melhor explicado é o quinto: 
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“Estratégica” com 61,5%. A menor explicação é o segundo item: “Autocontrole” 

com 25,2%.  

 

                         Tabela 5.16 - Matriz de comunalidades 

Variáveis Inicial Extraído 

V1. Autoconfiança 1,000 0,518 
V2. Autocontrole 1,000 0,252 
V3. Comunicação 1,000 0,559 
V4. Criatividade e Flexibilidade 1,000 0,528 
V5. Estratégica 1,000 0,615 
V6. Ferramentas ECR 1,000 0,408 
V7. Informática 1,000 0,567 
V8. Integridade e Confiança 1,000 0,494 
V9. Negociação 1,000 0,490 
V10. Orientação a Clientes 1,000 0,497 
V11. Orientação a Resultados 1,000 0,433 
V12. Produtos e Serviços 1,000 0,539 
V13. Relacionamento Interpessoal 1,000 0,297 
V14. Segurança Alimentar  1,000 0,478 
V15. Trabalho em  Equipe 1,000 0,429 
V16. Vendas e Marketing 1,000 0,481 

                         Fonte: dados da pesquisa 
 
 
Com base na matriz de comunalidades foram processados os dados e extraída 

a matriz de fatores (factor loading) Tabela 5.16. Esta mede a correlação entre a 

função derivada e as medidas originais. Para amostra acima de 150 casos 

casos recomenda-se que o cada fator seja superior a +/- 0,45 (Hair et al, 1998, 

p. 112).  

 

A matriz da Tabela 5.17 contém os coeficientes utilizados para expressar as 

variáveis padronizadas em termos de fatores. Esses coeficientes são 

denominados de cargas fatoriais e representam as correlações entre os fatores 

e as variáveis da matriz. A maioria das cargas fatoriais com maiores 

correlações está no fator um, o que dificulta sua interpretação.  Esta solução 

não gera fatores que possam ser relevantes para explicar as dimensões 

latentes. Como recurso para explicar a variabilidade dos dados, sem perda de 

informações, pode-se utilizar o procedimento de rotação dos fatores.  A rotação 

mais utilizada é a ortogonal varimax, que tem como efeito minimizar o número 

de variáveis que tem alta carga em determinado fator, apresentando resultados 
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que facilitam identificar cada variável em um só fator. A matriz fica mais simples 

e fácil de ser interpretada (Malhotra, 2001, p.510). 

 

Tabela 5.17 - Matriz incompleta dos fatores – factor loadings (apenas os  
                        coeficientes acima de +/- 0,400) 
 Fatores 

Variáveis 1 2 3 
V1. Autoconfiança 0,507  -0,492 
V2. Autocontrole 0,431   
V3. Comunicação 0,684   
V4. Criatividade e Flexibilidade 0,623   
V5. Estratégica 0,670   
V6. Ferramentas ECR 0,587   
V7. Informática  0,623  
V8. Integridade e Confiança 0,494  0,491 
V9. Negociação 0,546   
V10. Orientação a Clientes 0,653   
V11. Orientação a Resultados 0,631   
V12. Produtos e Serviços 0,686   
V13. Relacionamento interpessoal    
V14. Segurança Alimentar  0,465 0,453  
V15. Trabalho em Equipe 0,484 0,428  
V16. Vendas e Marketing 0,620   
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Conforme a Tabela 5.15, a matriz tem os três fatores com autovalores 

superiores a um e há 47,40% da variância total explicada pelo conjunto de 

fatores em relação à variância existente na matriz das variáveis originais. 

 

Devido à rotação, a variância explicada foi redistribuída, surgindo uma nova 

composição de fatores, conforme a Tabela 5.18: 

 

Tabela 5.18 - Autovalores e explicação da variância dos fatores após a  
                         rotação varimax 

Fatores Autovalores Explicação 
da variância (%) 

Variância 
acumulada (%) 

1 2,707 16,921 16,921 
2 2,440 15,249 32,170 
3 2,437 15,233 47,403 

             Fonte: dados da pesquisa 
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Após a rotação alterou-se a explicação da variância de cada fator, que ficou 

mais bem distribuída. Porém não houve alteração na variância total explicada 

nos cinco fatores – 47,40% e nas comunalidades.  
 

A Tabela 5.19 mostra a distribuição das variáveis entre os fatores após a 

rotação varimax, apresentando um melhor arranjo. 

 

Tabela 5.19 - Matriz incompleta dos fatores após a rotação varimax –   
                          factor loadings (apenas os coeficientes acima de  0,400) 
 Fatores 

Variáveis 1 2 3 
V1. Autoconfiança 0,712   
V2. Autocontrole 0,452   
V3. Comunicação 0,642   
V4. Criatividade e Flexibilidade 0,680   
V5. Estratégica 0,633 0,460  
V6. Ferramentas ECR  0,521  
V7. Informática  0,708  
V8. Integridade e Confiança   0,660 
V9. Negociação   0,647 
V10. Orientação a Clientes  0,431 0,518 
V11. Orientação a Resultados  0,464  
V12. Produtos e Serviços   0,597 
V13. Relacionamento interpessoal   0,513 
V14. Segurança Alimentar   0,656  
V15. Trabalho em Equipe  0,630  
V16. Vendas e Marketing 0,536  0,434 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Ao rotar os fatores, é importante que: a) cada fator tenha cargas ou 

coeficientes não-zero para apenas algumas variáveis; b) quando os fatores 

forem carregados que sejam com poucas variáveis significativas, e se possível, 

com apenas uma (Malhotra, 2001, p.511).  A rotação atendeu plenamente esta 

observação e conforme se verifica as cargas acima de 0,40 para mais de um 

fator são apenas três.  

 

Quarta etapa – buscou-se o refinamento da escala e denominação de cada 

fator. O refinamento da escala pautou-se pela ponderação de Dutra (2001, p. 

51) que recomenda a definição de sete a doze competências para formar um 

modelo de competências. Esse intervalo minimiza o viés da subjetividade na 

avaliação dos indivíduos, além de não tornar o processo trabalhoso e 
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desinteressante para seus usuários. Um número superior a esse intervalo pode 

provocar uma sobreposição entre as competências. Assim, foram excluídas as 

variáveis “Autocontrole” do fator um devido à sua carga baixa (0,452), bem 

como as variáveis “Ferramentas ECR” (0,521) e “Orientação a Resultados” 

(0,464) do fator 2, e a variável “Relacionamento Interpessoal” (0,513) do fator 

3. O modelo teórico a ser confirmado se apresenta conforme a Tabela 5.20:  

 

Tabela 5.20 – Modelo teórico de competências - factor loadings (apenas   
                         os coeficientes acima de  0,400) 
 Fatores 

Variáveis 1 2 3 
Autoconfiança 0,712   
Comunicação 0,642   
Criatividade e Flexibilidade 0,680   
Estratégica 0,633   
Vendas e Marketing 0,536   
Informática  0,708  
Segurança Alimentar   0,656  
Trabalho em Equipe  0,630  
Integridade e Confiança   0,660 
Negociação   0,647 
Produtos e Serviços   0,597 
Orientação a Clientes   0,518 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Consoante Churchill (1979) a análise fatorial tem o propósito de sugerir o 

número de dimensões subjacentes a um constructo, representado pelo modelo 

genérico de competências neste estudo. Assim, o modelo de competências 

teórico se apresenta com três fatores ou dimensões, a serem considerados 

como constructos exógenos na AFC. 

 

Segundo os Capítulos Um, Dois e Três, que trataram sobre o atual contexto de 

negócio, revisão teórica e pesquisas empíricas, os fatores ou dimensões  

receberam as seguintes denominações:  
 

?? Fator um: suporte à competitividade 

?? Fator dois: integração operacional 

?? Fator três: relacionamento eficaz 
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O fator um – suporte à competitividade – agrega as competências voltadas 

para desempenho superior em um mercado cada vez mais competitivo que 

demanda desenvolvimento de estratégias criativas, comunicação eficaz, 

aplicação de técnicas apuradas de vendas e marketing com autoconfiança, 

além de contínuo aprimoramento das atividades profissionais. As competências 

correlacionadas são: autoconfiança (pessoal), comunicação (capacidade), 

criatividade e flexibilidade (pessoal), estratégica (habilidade), e vendas e 

marketing (conhecimento). 

 

O fator dois – integração operacional – exprime as competências dirigidas 

às atividades operacionais entre comprador e fornecedor para assegurar 

informações precisas, disponibilidade acurada dos produtos e diminuição das 

perdas pelo envolvimento de outras pessoas. As competências aqui alocadas 

são: informática (habilidade), segurança alimentar (conhecimento) e trabalho 

em equipe (capacidade). 

 

O fator três – relacionamento eficaz – indica as competências utilizadas nas 

interações com os compradores com os quais devem ser negociados os 

produtos e serviços tendo como prisma a satisfação de suas necessidades. As 

negociações devem ser realizadas com integridade e confiança entre as partes 

para assegurar um relacionamento eficaz e duradouro. As competências 

relacionadas neste fator são: negociação (habilidade), integridade e confiança 

(pessoal), produtos e serviços (conhecimento), e orientação ao cliente 

(capacidade). 

 

Como conseqüência da elaboração de uma nova escala reduzida a 12 

variáveis realizou-se uma nova AFE conforme Tabela 5.21. O método de 

extração foi análise de componentes principais, com rotação varimax e 

normalização de Kaizer. Como se observa há uma mudança dos fatores, sendo 

que o fator dois trocou de posição com o fator três sem alterar as variáveis. A 

medida de adequacidade da amostra de Kaise-Meyer-Olkin (KMO) novamente 

calculada foi de 0,859, bem superior ao mínimo de 0,50, considerada adequada 

por Malhotra (2001, p.505). O percentual de variância acumulada explicada 

pelos três fatores subiu para 54,12% bem próximo ao valor de 60% 
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recomendado por Malhotra (2001, p.508). Outro ponto que incrementou o 

modelo teórico foi que os três fatores atenderam ao critério de inclusão de 

fatores com variância superior a um.  Apenas uma variável se apresentou com 

comunalidade inferior a 0,500 (Hair et al., 1998, p.113). 

 

Assim, o modelo teórico com três dimensões tem endereçado os critérios de 

unidimensionalidade e validade. O coeficiente Alfa de Cronbach que mede a 

confiabilidade para essa nova escala foi de 0,805, superior a 0,60 que indica 

confiabilidade satisfatória da consistência interna (Malhotra, 2001, p. 265). 

 

 

Tabela 5.21 – Análise fatorial com as variáveis do modelo hipotético –  
                          factor loadings (apenas os coeficientes acima de  0,400).  
                          Comunalidades (h²), eigenvalues, variância explicada e 
                          fidedignidade das escalas 
 Dimensões    (fatores)  

 
COMPETÊNCIAS 

(variáveis) 

Suporte à 
Competitivi-

dade 

Relaciona-
mento 
eficaz 

Integração 
operacio-

nal 

Comunali-
dades 

h² 
V1.Autoconfiança 0,758   0,575 
V2.Estratégica 0,684   0,630 
V3.Criatividade e Flexibilidade 0,679   0,523 
V4.Comunicação 0,630   0,543 
V5.Vendas e Marketing 0,565   0,514 
V6.Integridade e Confiança  0,747  0,571 
V7.Negociação  0,682  0,517 
V8.Produtos e Serviços  0,682  0,526 
V9.Orientação a Clientes  0,556  0,500 
V10.Informática   0,757 0,614 
V11.Segurança Alimentar    0,675 0,520 
V12.Trabalho em Equipe   0,635 0,463 

% variância 
% variância acumulada 

Eingevalue 
Alfa de Conbrach 

34,13 
34,13 
  4,09 
0,764 

10,56 
44,69 
   1,26 
0,686 

 9,43 
54,12 
   1,13 
0,536 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Como se observa o modelo teórico ficou robusto ao atender mais criticamente 

os parâmetros da AFE, possibilitando submetê-lo à validade e fidedignidade 

pela análise fatorial confirmatória (Hair et al., 1998, p. 128). 
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5.2.3 – Análise fatorial confirmatória 

 
 

Para os estudiosos de marketing, os modelos representam grande utilidade  

como uma estrutura para pesquisas e solução de problemas. Através da 

descrição das variáveis e das relações entre si é possível localizar prováveis 

falhas na seqüência das informações e áreas potenciais para novos estudos.   

 

Segundo Engel et al. (1978, p. 543) utiliza-se um modelo quando se deseja 

replicar um fenômeno, especificando seus elementos e a natureza dos 

relacionamentos entre eles. Assim, os modelos servem para testar um “mapa” 

da realidade e sua utilidade está na extensão de se ter uma predição com 

sucesso dos resultados possíveis, sendo esta a finalidade do modelo teórico a 

ser submetido à AFC. 

 

Assim, após a revisão teórica sobre as competências para profissionais em 

vendas de bens perecíveis e utilização da AFE para identificação dos 

constructos subjacentes ou dimensões à utilização de competências pode-se 

empregar o potencial da modelagem de equações estruturais para esboçar um 

Modelo Genérico de Competências Essenciais para Profissionais em Vendas 

de Bens Perecíveis com três dimensões ou constructos exógenos.  

 

Desta forma pode-se representá-lo conforme a Figura 5.2 onde os constructos 

suporte à competitividade, relacionamento eficaz e integração operacional são 

as variáveis latentes exógenas e as competências são as variáveis observadas 

que medem os constructos. 
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SUPORTE À 
COMPETITIVIDADE

RELACIONAMENTO
EFICAZ

INTEGRAÇÃO
OPERACIONAL

Autoconfiança

Estratégica

Criatividade e Flexibilidade

Comunicação

Vendas e Marketing

Integridade e Confiança

Negociação

Produtos e Serviços

Orientação a cliente

Informática

Segurança alimentar

Trabalho em equipe

 

 Figura 5.2   – Diagrama de caminho do Modelo Genérico de Competências  
                        para Profissionais em Vendas de Bens Perecíveis 
                        Fonte: desenvolvido pelo autor 
 

 

Considerando que o diagrama de caminho do modelo teórico proposto (Figura 

5.2) expõe os constructos como exógenos deve-se considerar apenas o 

modelo de mensuração da técnica de equações estruturais. 

 

Na utilização do aplicativo Lisrel importou-se a base de dados do SPSS 

utilizada na AFE para estimar o modelo. Os dados foram preparados com a 

utilização do módulo Simplis Command Language do aplicativo Lisrel 8.54 for 

Windows . A estimativa direta do modelo foi a de máxima verossimilhança que é 

o mais comum entre os procedimentos e apropriado para amostras entre 100 e 

200 casos (Hair et al., 1998, 605) e tem-se mostrado robusta em relação à não 

normalidade (Latif, 2000, p. 38). Adicionalmente, todos os dados foram 

processados de forma padronizada (Jöreskog & Sörbom, 1993, p. 19), sendo 

gerada a matriz de coeficientes de covariâncias conforme Tabela 5.22.  
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Tabela 5.22- Matriz de coeficientes de covariâncias entre as variáveis  
                        mensuradas 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 1,56            
V2 0,62 1,48           
V3 0,52 0,72 1,44          
V4 0,57 0,55 0,56 1,35         
V5 0,53 0,54 0,53 0,69 1,61        
V5 0,18 0,21 0,27 0,31 0,29 1,00       
V7 0,23 0,28 0,44 0,39 0,49 0,36 1,15      
V8 0,30 0,62 0,51 0,60 0,71 0,41 0,50 1,54     
V9 0,32 0,46 0,36 0,46 0,38 0,37 0,37 0,54 1,11    
V10 0,22 0,60 0,41 0,39 0,19 0,07 0,18 0,36 0,33 3,12   
V11 0,25 0,52 0,29 0,36 0,42 0,33 0,25 0,62 0,49 0,92 2,61  
V12 0,21 0,43 0,25 0,29 0,27 0,25 0,19 0,26 0,40 0,54 0,46 1,17 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Para fins de estimação das medidas do modelo com constructos com mais de 

uma variável e realização de comparações entre estes foi utilizado o 

procedimento de carga um para cada constructo no diagrama de caminho (Hair 

et al., 1998, p. 619). Processados os dados não se constatou a necessidade de 

qualquer modificação no modelo proposto.  
 

Na Tabela 5.23 temos a matriz das cargas dos constructos e respectivos 

valores t, que serão utilizados para avaliação do ajustamento do modelo de 

mensuração. Os valores t, em grandes amostras, não seguem uma distribuição 

t, apesar de serem normalmente distribuídos. São utilizados para determinar se 

um parâmetro particular é significativamente diferente de zero na população. 

Valores t entre –1,96 e 1,96 indicam que o parâmetro correspondente não é 

significativamente diferente de zero ao nível de significância de 5% 

(Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p.60). 
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    Tabela 5.23 – Matriz das cargas dos Constructos e Valores t. 
 Constructos  

 
COMPETÊNCIAS 

(variáveis) 

Suporte à 
Competiti- 

vidade 

Relaciona-
mento 
eficaz 

Integração 
operacio-

nal 

 
Valores 

t 
V1.Autoconfiança 0,66   7,16 

V2.Estratégica 0,81   9,37 

V3.Criatividade  

      e Flexibilidade 

0,76   8,76 

V4.Comunicação 0,79   9,67 

V5.Vendas e Marketing 0,79   8,62 

V6.Integridade e Confiança  0,49  6,43 

V7.Negociação  0,58  7,15 

V8.Produtos e Serviços  0,85  9,44 

V9.Orientação a Clientes  0,67  8,65 

V10.Informática   0,86 5,51 

V11.Segurança Alimentar    0,92 6,40 

V12.Trabalho em Equipe   0,59 6,17 

     Fonte: dados da pesquisa 
 

 

A Figura 5.3 apresenta o modelo proposto e estimado pelo aplicativo Lisrel com 

as respectivas cargas e erros nas medidas das variáveis (resíduos) observados 

ao lado esquerdo do diagrama de caminho do modelo. Há indicações que as 

competências estratégica, comunicação, e vendas e marketing são as mais 

confiáveis para o constructo suporte à competitividade; a competência produtos 

para o constructo relacionamento eficaz; e, as competências segurança 

alimentar e informática para o constructo integração operacional. 
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SUPORTE À 
COMPETITIVIDADE

RELACIONAMENTO
EFICAZ

INTEGRAÇÃO
OPERACIONAL

Autoconfiança

Estratégica

Criatividade e Flexibilidade

Comunicação

Vendas e Marketing

Integridade e Confiança

Negociação

Produtos e Serviços

Orientação a cliente

Informática

Segurança alimentar

Trabalho em equipe

0,58

1,00

1,00

1,00

0,65

0,81

0,66

0,81

0,76

0,79

0,79

0,59

0,92

0,86

0,67

0,85

0,58

0,49

1,12

0,83

0,87

0,72

0,99

0,75

0,82

0,81

0,66
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Figura 5.3 – Diagrama de caminho do Modelo Teórico com cargas dos  
                     constructos, correlações e erros nas variáveis observadas 
  Fonte: dados da pesquisa 

 
 

5.2.4 - Ajustamento global do modelo 
  
Nesta etapa examina-se o ajustamento global do Modelo Genérico de 

Competências Essenciais para Profissionais em Vendas de Bens Perecíveis 

com suas três dimensões ou constructos. Consoante Hair et al. (1998, p. 621) 

na análise fatorial confirmatória utiliza-se um número limitado das medidas para 

cada tipo conforme exposto no Capítulo Quatro. 
 

Assim, foram calculadas essas medidas e para efeitos de algumas medidas de 

ajuste foi gerado o modelo nulo ou independente em que se assume que os 

constructos se relacionam com seus indicadores sem erros de medida, com as 

seguintes medidas: X² = 1069,14 e DF = 66. A seguir estão apresentados os 

comentários sobre as medidas do modelo.  

 

De acordo com a Tabela 5.24, para o modelo, as medidas de ajustamento 

absoluto demonstram que a Estatística Qui-Quadrado Razão Probabilidade 

com X² = 68,15 e DF = 51 alcançou um nível de significância de 0,0545, acima 
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do mínimo desejado de 0,05, favorecendo o modelo. O Índice de Adequação 

do Ajustamento (GFI) alcançou 0,94, valor alto, pois 1,0 é o máximo possível. 

O Resíduo Quadrado Médio Raiz (RMSR) com 0,079 é considerado aceitável. 

O Erro de Aproximação Quadrado Médio Raiz (RMSEA) atingiu 0,042, tendo 

como limite máximo desejável 0,08, demonstrando um bom favorecimento da 

medida. Esses resultados demonstram haver um grau suficiente de 

ajustamento absoluto do Modelo. 

 

Tabela 5.24 – Medidas de Ajustamento Global do Modelo Testado 
 

Tipos de Medidas Sigla em 
inglês 

Faixa ou Nível 
recomendável 

No 
modelo 

1. Medidas de Ajustamento Absoluto 
 

1.1 - Estatística Qui-Quadrado Razão- 
        Probabilidade 
 

         1.1.a. Graus de liberdade 
 

         1.1.b. Nível de significância 
 

1.2 - Índice de Adequação de Ajustamento  
 

1.3 - Resíduo Quadrado Médio Raiz  
 

1.4 - Erro de Aproximação Quadrado Médio 
        Raiz  

 

 
X² 
 
 

DF 
 

p-value 
 

GFI 
 

RMSR 
 

 
RMSEA 

 
 
 
 
 

 
> 0,05    

 

1,0 (perfeito) 
 
 
 
 
 

< 0,08 

 

 
68,15 

 
 

51 
 

0,0545 
 

0,94 
 

0,079 
 
 

0,042 
2. Medidas de Ajustamento Incremental 
 
2.1 - Índice Tucker-Lewis (TLI) ou Índice de  
         Ajustamento Não-Normatizado 
 

2.2 - Índice de Ajustamento Normatizado 

 
 
 

NNFI 
 

NFI 

 
 
 

> 0,90 
 

> 0,90 

 
 
 

0,98 
 

0,94 
3 - Medidas de Ajustamento Parcimonioso 
 

3.1 - Índice de Adequação de  
        Ajustamento Ajustado  
 

3.2 – Qui-Quadrado Normatizado 

 
 
 

AGFI 
 

X²/DF 

 
 
 

> 0,90 
 

> 1 e < 2 / 3 ou 5 

 
 
 

0,91 
 

1,33 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Em relação às medidas de ajustamento incremental, os valores do Índice 

Tucker-Lewis (TLI) ou Índice de Ajustamento Não-Normatizado (0,98) e o 

Índice de Ajustamento Normatizado (0,94) excedem o limite mínimo de 0,90, 

suportando a aceitação do modelo proposto. Assim, há suficiente 

ajustamento incremental do Modelo. 

 

As medidas finais procuram avaliar a parcimônia do modelo e, conforme as 

medidas de ajustamento parcimonioso, temos o Índice de Adequação de 
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Ajustamento Ajustado (0,91) acima do recomendado e o Qui-Quadrado 

Normatizado (1,33) se apresenta na faixa recomendada de 1 a 2. Assim, os 

resultados dessas medidas denotam haver um grau suficiente de 

ajustamento parcimonioso do Modelo. 

 

Validação cruzada do modelo – Uma das últimas etapas do processamento 

da AFC trata de procurar a validação cruzada do modelo teórico e uma das 

estratégias é dividir a amostra em duas sub-amostras aleatórias, sendo uma 

utilizada para estimar o modelo e criar a matriz de correlação ou covariância 

estimada a qual será então comparada com a outra sub-amostra para 

validação (Hair et al, 1998, p.656). Neste caso há necessidade de pelo menos 

300 casos para seu processamento (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p. 130). 

Se o tamanho da amostra é problema, o pesquisador pode utilizar-se do índice 

esperado de validação cruzada (ECVI) aplicável para comparações de modelos 

a priori, ou seja, avalia-se se o modelo serve para validação cruzada com 

outras amostras de igual tamanho da mesma população. O ECVI do modelo 

teórico foi de 0,64 para um intervalo com 90% de confiança entre 0,55 – 0,77, 

para o modelo saturado, cujo número de parâmetros a ser estimado é 

exatamente igual ao número de variâncias e covariâncias entre as variáveis 

observadas, o índice foi 0,82 e para o modelo nulo o índice foi 5,72. A regra é 

comparar os índices dos modelos e o que tiver o menor valor será o escolhido 

como representante de maior potencial para replicação (Diamantopoulos & 

Siguaw, 2000, p. 85). Assim, o modelo teórico se apresenta com o menor 

índice entre os três modelos evidenciando ser o modelo a ser replicado. 

 

Em resumo, uma análise das medidas de ajustamento global do modelo, em 

especial, o Qui-Quadrado com a não significância de 0,0545 (p> .05), as 

medidas de ajustamento global NNFI e NFI superiores a 0,90, os baixos 

valores de RMSR e RMSEA, os índices de ajustamento parcimonioso mais 

parcimoniosos que os modelos alternativos e o ECVI para o modelo (0,64) 

inferior ao modelo saturado (0,82), pode-se concluir que o modelo tem bom 

ajustamento global e representa uma boa aproximação da população. 
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5.2.5 – Ajustamento do modelo de mensuração 

 

Após verificar-se a aceitação das medidas de ajustamento global do modelo, 

consoante Hair et al. (1998, p. 611) cada constructo deve ser avaliado 

separadamente pelo exame das cargas individuais dos indicadores dos 

constructos, observando quais delas possam não ser significantes. Avaliam-se 

ainda as medidas de fidedignidade e variância extraída. Como observado na 

Tabela 5.22 os valores t associados a cada carga excederam os valores 

críticos a nível 5% de significância (de –1,96 a 1,96) bem como o nível de 

significância de 1% (de –2,576 a 2,576). De tal modo, todas as variáveis estão 

significativamente relacionadas a seus constructos. Desnecessário, assim, 

excluir qualquer variável mensurada X, e, tampouco, realizar uma nova 

estimativa do modelo. 

 

Adicionalmente à análise, a Tabela 5.25 apresenta o valor da correlação 

múltipla ao quadrado (indicando o quanto uma variável mensurada mede o seu 

constructo), a covariância do erro de mensuração, o erro padrão e o valor t de 

cada variável mensurada. Assim, as variáveis: estratégica, criatividade e 

flexibilidade, comunicação, produtos e serviços, orientação ao cliente, e vendas 

e marketing, podem ser consideradas como correlações moderadas e as 

demais correlações como baixas. Como não há nenhuma variável com alta 

correlação pode-se considerar que as variáveis mensuradas possuem relações 

parcialmente moderadas com seus constructos (Diamantopoulos & Siguaw, 

2000, p.61).  Todas as covariâncias dos erros de mensuração, no nível de 

significância de 1%, são significantes (diferentes de zero). Estes resultados 

demonstram a propriedade do uso da técnica de modelagem de equações 

estruturais para o caso, pois se incorporam tais erros de mensuração nas 

análises. 
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Tabela 5.25 – Correlação múltipla ao quadrado, covariância do erro de  
                       mensuração, erro padrão e valor t das variáveis   
                       mensuradas 

 
Variável 

Correlação 
múltipla ao 
quadrado 

(R²) 

Covariância 
do erro de 

mensuração 

 
Erro 

padrão 

 
Valor  

t 

V1.Autoconfiança 0,28 1,12 0,13 8,86 

V2.Estratégica 0,44 0,83 0,10 7,93 

V3.Criatividade  e   Flexibilidade 0,40 0,87 0,11 8,25 

V4.Comunicação 0,46 0,72 0,093 7,75 

V5.Vendas e Marketing 0,39 0,99 0,12 8,31 

V6.Integridade e Confiança 0,24 0,75 0,085 8,87 

V7.Negociação 0,29 0,82 0,095 8,60 

V8.Produtos e Serviços 0,47 0,81 0,11 7,18 

V9.Orientação a Clientes 0,41 0,66 0,085 7,81 

V10.Informática 0,24 2,38 0,30 7,99 

V11.Segurança Alimentar  0,33 1,76 0,25 6,94 

V12.Trabalho em Equipe 0,30 0,82 0,11 7,28 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

As estimativas das fidedignidades compostas dos constructos estão na Tabela 

5.26. O constructo suporte à competitividade com 0,76 e o constructo 

relacionamento eficaz com 0,69 excedem o nível desejado de 0,60 (Bagozzi & 

Yi, 1988). Já, o constructo integração operacional com 0,53 não alcança o 

desejável. Observa-se que os erros de mensuração das variáveis informática e 

segurança alimentar em muito contribuem para esse resultado. Contudo, em 

estudos exploratórios, valor como o apresentado pode ser considerado 

aceitável como visto no Capítulo Quatro. 
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Tabela 5.26 -  Fidedignidades Compostas dos Constructos do Modelo 

Fidedignidade do constructo = ( S cargas padronizadas)² /  

                                        [ ( S cargas padronizadas) ² + S erros de mensuração] 
 

S cargas padronizadas 

   Suporte à competitividade 

   Relacionamento eficaz 

   Integração operacional 

 

 

0,66 + 0,81 + 0,76 + 0,79 + 0,79 = 3,81 

0,49 + 0,58 + 0,85 + 0,67 = 2,59 

0,86 + 0,92 + 0,59 = 2,37 
 

 

S erros de mensuração 

   Suporte à competitividade 

   Relacionamento eficaz 

   Integração operacional 

 

 

1,12 + 0,83 + 0,87 + 0,72 + 0,99 = 4,53 

0,75 + 0,82 + 0,81 + 0,66 = 3,04 

2,38 + 1,76 + 0,82 = 4,96 
 

 

Cálculo da Fidedignidade 

   Suporte à competitividade 

   Relacionamento eficaz 

   Integração operacional 
 

 

 

(3,81)² / [ (3,81)² + 4,53 ] = 0,76 

(2,59)² / [ (2,59)² + 3,04 ] = 0,69 

(2,37)² / [ (2,37)² + 4,96 ] = 0,53 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os cálculos das variâncias extraídas estão na Tabela 5.27. Nenhuma das 

variâncias extraídas alcança o limite mínimo de 0,50, o que indica que mais da 

metade das variâncias dos indicadores não foi considerada para os 

constructos. Estes cálculos indicam que devem ser exploradas cargas 

adicionais desses indicadores em outros constructos se teoricamente 

justificadas (Hair et al.,1998, p. 623). Ainda, valores inferiores a 0,50 indicam 

que erros de mensuração contam para um valor maior da variância dos 

indicadores não relacionadas à variável latente gerando, portanto, dúvidas 

quanto à adequação dos indicadores do constructo e/ou quanto ao constructo 

em si (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p.91).  
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Tabela 5.27 -  Variâncias extraídas dos constructos 
Variância extraída = ( S quadrados das cargas padronizadas) / ( S cargas 

                                       padronizadas + S erros de mensuração) 

S quadrados das cargas 

padronizadas 

   Suporte à competitividade 

   Relacionamento eficaz 

   Integração operacional 

 

 

0,66² + 0,81² + 0,76² + 0,79² + 0,79² = 2,92 

0,49² + 0,58² + 0,85² + 0, 67² = 1,75 

0,86² + 0,92² + 0,59² = 1,93 
 

S erros de mensuração 

   Suporte à competitividade 

   Relacionamento eficaz 

   Integração operacional 

 

1,12 + 0,83 + 0,87 + 0,72 + 0,99 = 4,53 

0,75 + 0,82 + 0,81 + 0,66 = 3,04 

2,38 + 1,76 + 0,82 = 4,96 
 

Cálculo das Variâncias 

   Suporte à competitividade 

   Relacionamento eficaz 

   Integração operacional 
 

 

2, 92 / ( 2,92 + 4,53 ) = 0,39 

1,75 / ( 1,75 + 3,04 ) = 0,36 

1,93 / ( 1,93 + 4,96 ) = 0,28 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em função dos resultados das medidas de fidedignidade composta e variância 

extraída  do modelo foram examinados os erros de mensuração padronizados 

(resíduos) e o índice de modificações possíveis que podem sugerir alterações 

significativas do modelo. Conforme se observa na Tabela 5.28 o menor valor 

dos resíduos padronizados é  -2,16 e o maior 2,56, que não excedem os 

valores limites de -2,58 e 2,58 (Hair et al.,1998, p.641), pois indicam situações 

nas quais o modelo subestima ou superestima a covariância entre duas 

variáveis (Jöreskog & Sörbom, 1993, p.126).  

 

Tabela 5.28 – Estatística sumário dos erros de 
                                              mensuração padronizados (resíduos) 

 Menor valor resíduos padronizados 
Mediana resíduos padronizados 
Maior valor resíduos padronizados 

 -2,16 
  0,00 
  2,56 

 

                          Fonte: dados da pesquisa 
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Todos os erros das medidas padronizados podem ser analisados através de 

um gráfico denominado Q-plot. Um bom modelo caracteriza-se pela colocação 

dos pontos ao longo e próximos de uma linha com 45 graus e desvios desta 

circunstância são indicadores de erros específicos no modelo, de não 

normalidade das variáveis ou de falta de linearidade entre as variáveis. De 

maneira particular, erros de medidas padronizados que aparecem como 

outliers no gráfico Q-plot são indicadores de erros específicos no modelo 

(Jóreskog & Sörbom, 1993, p. 127). Como se observa na Figura 5.4   inexistem 

outliers  acima dos limites (-/+ 2,58) indicando erros específicos no modelo. 
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Figura 5.4    – Q-plot dos erros das medidas padronizados 

                                           Fonte: dados da pesquisa 

Durante a estimação do modelo proposto, o aplicativo Lisrel gera um índice de 

possíveis modificações para a devida reestruturação do modelo. Tal situação 

não ocorreu no presente caso, o que sugere a dispensa de sua reestruturação. 

Desta maneira, tanto pela análise dos erros das medidas padronizados quanto 
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pelo índice de modificação do aplicativo o modelo não se apresenta com 

necessidade de reestruturação. 
 

Em suma, o ajustamento do modelo de mensuração apresentou 

resultados parcialmente satisfatórios quanto à fidedignidade composta 

dos constructos exógenos e suas variáveis mensuradas e resultados 

insatisfatórios com suas variâncias extraídas.  

 

Modelos competitivos - Consoante Hair et al. (1998, p.590) a flexibilidade das 

técnicas multivariadas proporciona ao pesquisador uma poderosa ferramenta 

analítica para muitos objetivos da pesquisa, que servem como guias na 

estratégia de modelagem. Há três estratégias para avaliação de modelos 

teóricos com as  equações estruturais: 1) modelagem confirmatória, que 

implica no estabelecimento de um modelo a priori a ser confirmado; 2) 

avaliação de modelos competitivos; e, 3) desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de modelos. Ainda que seu modelo tenha se ajustado adequadamente aos 

dados, o pesquisador deve efetivamente testá-lo, pois este não significa que o 

melhor modelo tenha sido encontrado, mas que ele é um dentre vários outros 

possíveis de ter ajustes semelhantes ou até melhores. Assim, a presunção de 

novas relações estruturais ao modelo originalmente testado, formando modelos 

competitivos, é largamente recomendada como estratégia de pesquisa, 

ressalvando-se que essas alterações sejam realizadas a partir da teoria 

existente.  

 

Considerando a não normalidade dos dados desta pesquisa, as condições das 

técnicas multivariadas e os benefícios decorrentes da proposição e avaliação 

de modelos competitivos, buscou-se a geração de um modelo equivalente, que 

é uma forma de determiná-los. Utilizou-se o método de estimação do aplicativo 

Lisrel – máxima verossimilhança robusta (RML) em preferência ao método 

mínimos quadrados ponderados generalizados (WLS), também indicado aos 

casos de não normalidade. No caso, as variâncias e covariâncias da amostra 

são transformadas em uma matriz de covariâncias assintóticas para 

processamento e geração do modelo. A Figura 5.5  representa um modelo 

equivalente com alterações nas relações entre o constructo Integração Eficaz 
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cujos indicadores (competências) tornaram-se variáveis latentes exógenas X 

(independentes) e os constructos Suporte à Competitividade e Relacionamento 

Eficaz cujos indicadores (competências) tornaram-se variáveis latentes 

endógenas Y (dependentes). 

Autoconfiança

Estratégica

Criativ. e Flexibilidade

Comunicação

Vendas e Marketing

Integrid. e Confiança

Negociação

Produtos e Serviços

Orientação a cliente

Informática

Segurança alimentar

Trabalho em equipe

SUPORTE À 
COMPETITIVIDADE

RELACIONAMENTO
EFICAZ

INTEGRAÇÃO
OPERACIONAL

 
               Figura 5.5 – Modelo equivalente 
                                    Fonte: desenvolvido pelo autor 
 

Como se observa o modelo equivalente se apresenta com alterações 

significativas que exigem uma base teórica adicional para as devidas pesquisas 

e confirmações dessa nova proposta. 

 

5.2.6 – Análise de Validade 

 

Uma mensuração de atitudes apresenta validade se consegue medir aquilo que 

se espera que meça. Quando isto acontece, as diferenças entre os resultados 

observados da escala refletem as verdadeiras diferenças entre objetos ou 

indivíduos em relação à característica que está sendo medida, e não um erro 

sistemático ou aleatório que possa ocorrer (Aaker et al., 2001, p.308). Neste 

estudo foram consideradas as seguintes validades: do conteúdo ou nominal, de 

face ou aparente e do constructo (Cone & Foster, 1997).  
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A validade do conteúdo ou nominal é feita por uma avaliação subjetiva do 

pesquisador ou de profissionais ligados à área de estudo do constructo. Os 

itens são examinados quanto à adequação da abrangência do domínio do 

constructo que está sendo medido. A validação de conteúdo começou com 

uma intensa revisão da teoria sobre competências e respectivos 

comportamentos para o contexto do estudo. Para se construir o dicionário, 

conforme sugere McLagan (1997), foram selecionadas as competências mais 

relevantes e os comportamentos necessários para a realidade do trabalho em 

vendas de bens perecíveis. Aplicou-se, assim, um teste com participantes dos 

comitês ECR para discutir, verificar clareza, compreender os termos utilizados 

e receber sugestões, caso necessárias. A redação final do instrumento foi feita 

de acordo com o vocabulário utilizado no contexto e a medida de avaliação 

também.  

 

A validade de face ou aparente consiste em formular os itens de modo que 

não apareçam como despropositados ou ridículos evitando-se afetar 

negativamente as respostas. A avaliação da validade de face ou aparente ficou 

demonstrada pela qualidade da normalidade das respostas da amostra, ou 

seja, a distribuição dos graus de avaliação apresentou-se de forma coerente e 

consistente, sem rasuras, comentários ou questionário sem avaliação. 

 

Para Malhotra (1999, p.266), a validade do constructo é a mais difícil e 

sofisticada de ser realizada, pois incluí a validade convergente, a discriminante 

e a nomológica. Ao validar um constructo, o pesquisador avalia as razões pelas 

quais a escala funciona e quais deduções podem ser feitas em relação à teoria 

subjacente. Isto requer uma robusta teoria da natureza do constructo que está 

sendo medido e como ele se relaciona com os demais constructos.  

 

Um dos métodos para verificar as validades convergente e discriminante é a 

Matriz Multimétodo Multitraço (MTMM), que requer no mínimo a mensuração 

de dois constructos por meio de pelo menos dois métodos. Embora seja 

considerado como um ideal e deva ser utilizado dentro das possibilidades, 

Kerliger e Lee (2000, p.679)  sugerem que a análise fatorial é um poderoso e 

indispensável método para validação do constructo. Cada fator é um 
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constructo, uma entidade hipotética, uma variável não observada, que se 

supõe estar subjacente a testes, itens, escalas e medidas de qualquer espécie. 

Como constructos, os fatores apenas possuem realidade no fato de explicarem 

a variância de variáveis observadas, tal como se revelam pelas correlações 

entre as variáveis sendo analisadas, ou seja, a única realidade científica que os 

fatores possuem vem das correlações entre testes ou variáveis sendo 

pesquisadas. Se os resultados de indivíduos em itens ou testes caminham 

juntos, então, na medida em que há correlações substanciais entre eles, está 

definido um fator. Destarte, a análise fatorial serve para explicar a ausência ou 

presença das validades convergente e discriminante, demonstrado a seguir. 

 

A validade convergente indica até que ponto as variáveis da escala se 

correlaciona positivamente ou pode “convergir” outras medidas do mesmo 

constructo (Aaker et al., 2001, p.308). Conforme a Tabela 5.23 as cargas 

fatoriais dos constructos foram de 0,49 (integridade) a 0,92 (segurança 

alimentar), acima do nível recomendado de 0,40 para amostra de 200 casos 

(Hair et al.,1998, p.112) e todas estão com valores t superiores ao nível de 

significância de 1% (diferente de zero), indicando que todos os constructos 

exibem validade convergente. 

 

A validade discriminante mostra até que ponto uma medida não se 

correlaciona com outros constructos dos quais se supõe diferir ou existem 

baixas correlações entre os diferentes constructos (Aaker et al., 2001, p. 308). 

A Tabela 5.29 apresenta a matriz de coeficientes das intercorrelações estimada 

entre os constructos (valores Phi da AFC), nota-se que as intercorrelações 

entre os constructos estão com valores de 0,58 a 0,81, sendo que os valores t  

estão acima dos níveis de significância de 1% (correlação não-zero), e nenhum 

dos coeficientes tem o valor de um, o que admite a validade discriminante. 
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Tabela 5.29 – Matriz de coeficientes de intercorrelações entre 
                               constructos, erro padrão (entre parêntesis) e valor t.                           
 Suporte à 

competitividade 
Relacionamento 

eficaz 
Integração 

operacional 
Suporte à 

competitividade 
-   

Relacionamento 
eficaz 

0,81 
(0,06) 
14,08 

-  

Integração 
operacional 

0,58 
(0,09) 
6,35 

0,65 
(0,09) 
6,92 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A validade nomológica mostra como a escala se correlaciona, de maneiras 

previstas teoricamente, com medições de constructos diferentes, porém 

relacionados. Assim, foram examinadas as correlações momento-produto de 

Pearson entre os constructos do modelo e as medidas relacionadas à 

produtividade, ao treinamento e à influência expostas no Capítulo Quatro. No 

cômputo das respostas foi realizada a reversão do valor de um item da escala 

sobre influência. As respostas foram processadas no aplicativo SPSS 

empregando-se a AFE com a finalidade de averiguar as dimensionalidades dos 

itens para facilitar o processamento da matriz de correlações entre os 

constructos e as medidas. A Tabela 5.30 apresenta as cargas fatoriais das 

escalas multiitens confirmando as unidimensionalidades das medidas 

produtividade, treinamento e influência. 

 

Tabela 5.30 – Cargas fatoriais das medidas produtividade, 
                                      treinamento e influência 

  Fatores  
Variáveis 1. Produtividade 2. Treinamento 3. Influência 
DESEMPEN 0,924   
PRODUTIV 0,881   
TAREFAS 0,867   
QUANTIDA  0,915  
NOVOS  0,911  
SUCESSO  0,779  
INFLUENC   0,807 
PRATICA   0,771 

                    Fonte: dados da pesquisa     Extração: Análise Componentes Principais.   
                                   Método rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 
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A Tabela 5.30 traz a matriz dos coeficientes das correlações entre os 

constructos do Modelo – suporte à competitividade, relacionamento eficaz e 

integração operacional com as medidas sobre produtividade, treinamento e 

influência. Foram processadas as variáveis dos respectivos fatores. O 

constructo suporte à competitividade se correlaciona com certa significância 

com as medidas produtividade e influência. O constructo integração 

operacional se correlaciona com boa significância com a medida influência e 

certa significância com a medida produtividade. O constructo relacionamento 

eficaz apresenta baixas correlações com as medidas produtividade, 

treinamento e influência. De maneira geral os constructos apresentam baixas 

correlações com a medida treinamento. Essas evidências apresentadas 

sugerem uma validade nomológica parcial dos três constructos do modelo.   

 

      Tabela 5.30- Matriz de coeficientes de correlações dos constructos    
                            do modelo com as medidas sobre produtividade,  
                            treinamento e influência 

  Medidas  
Constructos Produtividade Treinamento Influência 
Suporte à 
competitividade 

 
0,136 

 
0,005 

 
-0,123 

Relacionamento 
eficaz 

 
0,045 

 
-0,052 

 
0,021 

Integração 
operacional 

 
0,121 

 
0,075 

 
0,150* 

               Fonte: dados da pesquisa     ( *  Nível de significância de 5%) 

 

Desta maneira, considerando-se que há evidências das validades convergente, 

discriminante e nomológica dos constructos pode-se considerar que o Modelo 

de Competências Essenciais para Profissionais em Vendas de Bens Perecíveis 

têm atendido os parâmetros de validade de constructo para suas três 

dimensões. 

 

 

Faz-se necessário, neste ponto, a realização de um resumo sobre os dados 

processados. Na análise univariada deve-se registrar a quantidade de casos 

alcançada (192) para processamento dos dados, superando a exigência de 

pelo menos 10 casos por variável. Através da AFE foi possível o refinamento 
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da escala com 16 para 12 variáveis para se configurar um Modelo Genérico de 

Competências Essenciais para Profissionais em Vendas de Bens Perecíveis 

com três dimensões. No processamento da AFE foram satisfeitos todos os 

requisitos de uma escala somatória: fidedignidade, dimensionalidade e 

validade. Assim, passou-se aos procedimentos da AFC do modelo proposto. O 

modelo ao ser configurado com 12 variáveis para o devido processamento pelo 

aplicativo Lisrel possibilitou o aumento de casos por variável, ou seja, com 192 

questionários alcançando a razão de 16 casos por variável, superior à razão de 

15 pesquisados por variável, necessários para se trabalhar com dados sem 

normalidade (Hair et al., 1998, p.605).  

 

Após o processamento dos dados verificou-se que todas as medidas de 

ajustamento global do modelo testado – medidas de ajustamento absoluto, 

medidas de ajustamento incremental e medidas de ajustamento parcimonioso 

superaram os limites mínimos, o que atendeu às exigências quanto a ter uma 

representação aceitável dos constructos do modelo proposto. Contudo, quando 

se passou à avaliação do ajustamento do modelo de mensuração notou-se que 

as correlações múltiplas dos quadrados das variáveis se apresentaram 

parcialmente moderadas com seus constructos, demonstrando que algumas 

delas apresentaram relações com forças pouco intensas com o constructo.  

 

Nas estimativas das fidedignidades compostas dos constructos dois atenderam 

o limite desejado, porém um constructo ficou a desejar. Nos cálculos das 

variâncias extraídas estas não alcançaram o limite mínimo de 0,50, indicando 

que mais da metade das variâncias dos indicadores não foi considerada para 

os constructos. Tal situação sugere a exploração de cargas dos indicadores em 

outras variáveis latentes. Os erros das medidas padronizados não se 

apresentaram fora dos limites e, tampouco, o índice de modificações 

demonstrou necessidade de se realizar alterações no modelo. 

 

Sem embargo ao questionamento da validade dos constructos em função das 

variâncias extraídas, que é uma medida complementar do valor da 

fidedignidade do constructo, deve-se registrar que o coeficiente Alpha de 

Conbrach do modelo foi de 0,805, indicando a consistência interna da escala; 
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ainda, todas as cargas das variáveis foram estatisticamente significantes. 

Porém, dado que o total das variâncias capturadas pelos indicadores é inferior 

ao total dos erros das medidas não se pode ter plena confiança nas medidas 

da escala em função da variabilidade da amostra deste estudo. 

 

Em relação à validade da escala foram observadas as validades do conteúdo 

ou nominal, a validade de face ou aparente, e a validade do constructo 

composto das validades convergente, discriminante e nomológica. Embora 

existam baixas correlações entre algumas medidas com os constructos do 

modelo teórico na validade nomológica, as demais validades se mostraram 

consistentes denotando, assim, a validade dos constructos do modelo teórico. 

 

Como complemento às técnicas multivariadas da AFC e estratégia de 

avaliação de modelos foi gerado um modelo equivalente para desenvolvimento 

do conhecimento teórico. Em relação à validação cruzada o modelo teórico 

mostrou evidências de ser o modelo a ser replicado para comparações com 

outras amostras do mesmo tamanho e população. 

 

5.3 – Hipóteses de Trabalho 

 

No Capítulo Um foi apresentada a hipótese geral do trabalho e no Capítulo 

Três foram descritas as hipóteses de trabalho com a finalidade de ampliar os 

resultados úteis a serem alcançados com o estudo. Aqui,  são apresentados os 

testes das hipóteses de trabalho, que foram as seguintes: 
 

Hipótese 1: Há diferença significativa na importância atribuída à competência 

conhecimento sobre produtos e serviços em relação às demais. 
 

Hipótese 2: Há diferença significativa na importância atribuída à competência 

habilidade em negociação em relação às demais. 
 

Hipótese 3: Há diferença significativa na importância atribuída à competência 

orientação a resultados em relação às demais. 
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As hipóteses de trabalho H1 a H3 foram testadas através de análise de suas 

médias para fins de comparação das ordens, que se apresentaram distribuídas 

entre os três tipos de empresa da amostra, conforme a Tabela 5.31. 

 

Tabela 5.31 – Médias dos graus de importância das variáveis   
                                competências por tipo de empresa 

Variáveis - Competências Indústria Comércio ECR Médias 
V1. Autoconfiança 8,99 8,74 8,09 8,81 
V2. Autocontrole 8,56 8,66 8,48 8,58 
V3. Comunicação 8,97 8,72 8,26 9,02 
V4. Criatividade e Flexibilidade 8,57 8,72 8,26 8,57 
V5. Estratégica 8,87 8,85 8,30 8,80 
V6. Ferramentas ECR 7,69 8,06 7,48 7,76 
V7. Informática 7,39 8,62 7,70 7,77 
V8. Integridade e Confiança 9,32 9,57 9,09 9,36 
V9. Negociação 9,04 9,15 8,83 9,05 
V10. Orientação a Clientes 8,91 9,13 8,87 8,96 
V11. Orientação a Resultados 8,97 9,30 8,43 9,00 
V12. Produtos e Serviços 8,84 8,98 8,87 8,89 
V13. Relacionamento Interpessoal 8,37 8,08 8,22 8,27 
V14. Segurança Alimentar  8,07 8,70 8,26 8,26 
V15. Trabalho em Equipe 9,15 9,21 8,52 9,09 
V16. Vendas e Marketing 8,83 8,58 8,83 8,76 
Médias gerais 8,65 8,81 8,40 8,68 

      Fonte: dados da pesquisa 

 

A distribuição da classificação das variáveis competências das hipóteses de 

trabalho, com base nas médias, não foi homogênea entre os tipos de empresa 

conforme a Tabela 5.32. De maneira geral, as três competências ficaram entre 

as mais importantes superando mais da metade das competências. 

 

Tabela 5.32 – Ordem de classificação das variáveis competências das 
                           hipóteses de trabalho 

Variáveis - competências Indústria Comércio ECR Geral 
V12. Produtos e serviços Oitavo Sexto Segundo Sétimo 
  V9. Negociação Terceiro Quarto Quarto Terceiro 
V11. Orientação a resultados Quinto Segundo Oitavo Quinto 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

As diferenças entre as médias das avaliações de importância para as variáveis 

competências entre os tipos de empresa foram testadas, optando-se pela 

técnica estatística não-paramétrica – a prova de Kruskal-Wallis. Esta opção 
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deu-se em função das peculiaridades da amostra e as técnicas não-

paramétricas de provas de hipóteses são particularmente adaptáveis aos 

dados das ciências do comportamento. A prova Kruskal-Wallis, talvez a mais 

eficiente das provas não-paramétricas, serve para comprovar se k amostras 

independentes podem ter sido extraídas da mesma população contínua 

(Siegel, 1977, p. 218). A Tabela 5.33 contém a prova de Kruskal-Wallis para as 

diferenças entre as avaliações médias dos três tipos de empresa da amostra. 

Nessa tabela percebe-se que, a um nível de significância de 5% (p< ,05) há 

diferenças entre os três tipos de empresa quanto às variáveis 

“V1.Autoconfiança”, “V7.Informática” e “V11.Orientação a resultados”. Assim, a 

hipótese nula de igualdade das médias pode ser rejeitada em relação a estas 

variáveis, ou seja, a diferença de percepção encontrada nessas avaliações é 

estatisticamente significante para os casos com tipos diferentes de empresa. 

Portanto, o tamanho e as médias das sub-amostras exerceram influência sobre 

os resultados destas três variáveis, para esse estudo em particular. Esta 

diferença fica evidente quanto à classificação da variável “V11. Orientação a 

resultados”, classificada em quinto lugar pela indústria, segundo lugar pelo 

comércio e oitavo pelo ECR e no geral em quinto lugar como visto na Tabela 

5.32. 

 

Testes adicionais com ANOVA indicaram diferenças significativas, ao nível de 

5%, nas variáveis “V1.Autoconfiança”, “V7.Informática”, V11.Orientação a 

resultados” e “V15.Trabalho em equipe”. Já, o teste Levene para 

homogeneidade das variâncias indicou diferenças significativas, ao nível de 

5%, nas variáveis “V7.Informática”, “V8.Integridade e confiança” e 

“V11.Orientação a resultados”. 
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   Tabela 5.33 - Teste de Kruskal-Wallis 

Variável V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 
Qui-quadrado 11,629 0,395 0,804 1,857 4,758 3,433 17,178 2,460 

Graus de  
liberdade 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nível de         
significância 0,003 0,821 0,669 0,395 0,093 0,180 0,000 0,292 

   Fonte: dados da pesquisa 

 

  Tabela 5.33 – Teste de Kruskal-Wallis (continuação) 
Variável V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 

Qui-quadrado 2,118 2,408 6,391 0,465 1,441 5,681 5,474 1,006 

Graus de  
liberdade 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nível de         
significância 0,347 0,300 0,041 0,793 0,487 0,058 0,065 0,605 

   Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Independentemente das diferenças entre diversas médias da amostra, as 

hipóteses de trabalho H1, H2 e H3 não podem ser rejeitadas confirmando os 

graus de importância das respectivas variáveis competências em relação às 

demais no Modelo de Competências para os Profissionais em Vendas de Bens 

Perecíveis. 

 

Embora a competência “Orientação a Resultados” tenha sido considerada com 

grau de importância acima das demais não demonstrou ter suficiente 

comunalidade e carga na AFE para compor o modelo, conforme Tabelas 5.15 e 

5.18. 

  

5.4 – Informações Adicionais da Pesquisa 

 

No questionário foi solicitado aos pesquisados que, se possível, indicassem 

duas empresas que demonstravam competências e duas empresas que 

necessitavam desenvolver competências em suas equipes de vendas. 

Conforme Tabela 5.34 foram citadas 69 empresas, que estão distribuídas entre 
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os três tipos de empresas da pesquisa. A Tabela proporciona uma riqueza de 

informações, entre as quais convém destacar que os pesquisados da indústria 

citaram 28 empresas com competências e outras 23 que necessitavam 

melhorias, os do comércio citaram 16 com competências e outras nove que 

necessitavam melhorias, e, os do ECR citaram seis com competências e duas 

que necessitavam, sendo 15 delas comuns. Entre as mais citadas até dez 

vezes, o destaque ficou com a Sadia com total de 54 citações, seguida da 

Nestlé (49), Perdigão (33), Parmalat (29), Danone (19), Batavo (17), Seara 

(14), Quata (12), Aurora (10) e Rezende (10). Chamam à atenção as empresas 

Parmalat, Rezende (pertencente à Sadia) e Batavo (pertencente à Parmalat) 

que tiveram muitas indicações quanto à necessidade de desenvolvimento de 

competências em suas equipes de venda. 

 

Tabela 5.34 – Distribuição de freqüências das empresas que  
                               demonstravam competências e das que  
                               necessitavam desenvolver competências em suas 
                               equipes de  vendas 
 

 Indústria Comércio ECR 
Empresas 

citadas 
Freqüências 
Demonstram 
competências 

Freqüências 
Necessitam 
desenvolver 

Freqüências 
Demonstram 
competências 

Freqüências 
Necessitam 
desenvolver 

Freqüências 
Demonstram 
competências 

Freqüências 
Necessitam 
desenvolver 

Almeida 
Alvarão 
Anglo 
Aurora 
Avipal 
BaiaNorte 
Batavia 
Batavo 
Belcook 
Benassi 
Bertin 
BricoBread 
Bungue 
Carolina 
Caxambu 
Cedense 
Ceratti 
Chapecó 
C. Clara 
C. Erechim 
C. Lar 
Dagranja 
Dália 
Danone 
Dazzoti 
Del Monte 
Filler 
Fischer 

 
 
1 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
1 
3 
 
 
1 

12 
 
 
 
 

1 
1 
 
6 
 
 
 

12 
2 
 
1 
 
2 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
4 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

1 
1 

 
 
 
2 
1 
1 
 
4 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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F. Minas 
Frangosul 
Friboi 
Frimesa 
Heloisa 
Itambé 
Keijobom 
Kremon 
L. Criolo 
Leco 
Leite Sol 
Macedo 
Minuano 
Muller 
Nestlé 
Nobre 
Nutrella 
Parmalat 
Perdigão 
Polenghi 
Pomarfrios 
Quaker 
Quata 
Q. Cristina 
Regina 
Rezende 
Rica 
RioSul 
Sadia 
Schio 
Seara 
Sul Brasil 
Tche 
Teixeira 
Ting 
Tirolez 
Uvifrios 
Vida 
Vigor 
Vompar 
Yakult 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
1 
 
 
 

28 
8 
 
5 

15 
2 
 
1 
6 
 
 
2 
 
 

28 
 
5 
 
1 
1 
 
2 
1 
1 
 
 
1 

 
1 
 
1 
1 
3 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
4 
 
 

19 
5 
 
1 
1 
6 
1 
4 
5 
 
3 
7 
1 
6 
 
 
 
1 
3 
 
 
3 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
7 
 
 

1 
6 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

11 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
5 
 
1 
4 
6 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

TOTAIS 135 113 45 39 14 3 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Neste capítulo foram apresentados os resultados da pesquisa empírica, sobre 

os quais já foram feitas algumas considerações. Foram testadas e aceitas as 

hipóteses de estudo sobre a importância de algumas competências sobre as 

demais, bem como apresentados outros resultados quanto à percepção do 

desenvolvimento de competências nas equipes de vendas em empresas de 

bens perecíveis. Agora, cabe tratar das conclusões da tese, como se registra 

no próximo capítulo. 

 



 

CAPÍTULO SEIS 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 

Este capítulo final do trabalho apresenta um sumário do estudo, expõe as 

limitações, discute os resultados do modelo de medidas e do teórico, apresenta 

as contribuições e fornece sugestões para futuras pesquisas. 

 

 

6.1 – Sumário do trabalho 

 

As transformações pelas quais vêm passando as formas de relacionamento 

entre os fornecedores e seus canais de marketing, em especial, o setor 

supermercadista brasileiro, sobretudo a partir da estabilização econômica, têm 

repercutido efetivamente nessas organizações pela disputa acirrada do maior 

ativo do mercado – os consumidores. Para tal, o principal caminho que elas 

têm percorrido é o de maior competitividade pela adoção de novas ferramentas 

de gestão, uso intenso de tecnologia e formação de parcerias.  

 

Nos últimos anos, desenvolveu-se uma abordagem para a estratégia 

organizacional combinando a análise interna e externa da empresa, tendo 

como premissa básica que os recursos internos da organização comandam seu 

desempenho. Essa abordagem tornou-se conhecida como “visão da empresa 

baseada em recursos” (Prahalad & Hamel, 1990). Entre os recursos internos da 

organização, principais determinantes de sua competitividade, encontram-se as 

pessoas que nela trabalham.  

 

A hipótese geral desta tese tratou sobre o desenvolvimento de um modelo 

genérico de competências essenciais para os profissionais em vendas de bens 
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perecíveis com a perspectiva de que esse reproduza, provavelmente, as 

características requeridas para um desempenho superior devido às mudanças 

ambientais externas e internas das indústrias de alimentação. A busca à 

consolidação de parcerias eficazes releva o papel estratégico do profissional 

em vendas, que se torna o principal elo entre as organizações, em conjunto 

com os compradores. O pressuposto básico para utilização de um modelo de 

competências empregado neste trabalho é que há uma relação estreita entre 

as competências organizacionais e as das pessoas que trabalham na 

organização. Outro pressuposto é que as pessoas, no atual estágio da 

sociedade do conhecimento, são os diferenciais decisivos da organização para 

atender a pressão da competitividade e das exigências do mercado quanto à 

entrega de produtos com qualidade e custos menores. Neste sentido, entre os 

novos processos de gestão de pessoas propostos, a gestão por competências 

configura-se como confiável e enriquecedora tanto para as empresas quanto 

para as pessoas. 

 

O estudo buscou através da revisão de dois grandes campos teóricos – venda 

pessoal e competências – originar um método que permitisse identificar e 

definir as competências essenciais do profissional em vendas para construção 

do modelo teórico. Quanto às competências verificou-se a existência de 

diferentes abordagens e, entre essas, optou-se pela utilização de quatro 

dimensões referentes às características das pessoas para estruturar o modelo: 

conhecimento, habilidade, capacidade e outras ligadas à personalidade. 

Quanto ao profissional em vendas verificou-se a existência de pesquisas 

empíricas internacionais sobre muitas de suas características, sem a proposta 

de um modelo de competências essenciais para venda de bens perecíveis.   

 

Da revisão teórica foram selecionadas 16 competências chave para compor um 

dicionário, convenientes ao atual contexto de relacionamento entre comprador 

e vendedor. Com base no dicionário foi desenvolvida a pesquisa empírica. 

Além disso, para ampliar os resultados úteis do trabalho foram formuladas e 

testadas três hipóteses de trabalho.  
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A fim de atender os objetivos do estudo – elaboração de um modelo teórico - e 

verificar a veracidade das hipóteses de estudo, a pesquisa foi realizada entre 

participantes de comitês de trabalho do Movimento ECR Brasil, funcionários de 

supermercados e de indústrias de alimentação (n = 192). Para estas, os 

resultados terão especial significado devido à característica de aplicabilidade 

do modelo no desenvolvimento dos profissionais em estudo e incentivo na 

utilização de gestão de pessoas por competências. 

 

 

6.2 – Limitações do estudo 

 

Nenhum estudo sobre competências em vendas, isoladamente, pretende 

responder a todas as questões que se apresentam sobre o assunto, nem 

tampouco se propõe a pesquisar uma multiplicidade de elementos conexos. 

Muito menos este trabalho, que surge para explicar algumas questões sobre 

um tema atraente – competências essenciais dos profissionais em vendas de 

bens perecíveis – e, mesmo assim, com grandes limitações que não podem 

ficar sem registro. 

 

Primeiro, há ampla possibilidade da ocorrência de respostas tendenciosas em 

razão das características dos participantes da pesquisa, ou seja, respostas 

estereotipadas tanto por desejabilidade social como por respostas sistemáticas. 

No caso da desejabilidade social, a atitude do participante não representa uma 

vontade de falsear os dados, mas sim uma aspiração (irrefletida) de se 

apresentar bem diante dos outros. Já respostas sistemáticas representam erros 

de julgamento como efeito de halo, leniência, tendência central, etc. (Pasquali, 

2000, p. 102). Tal dedução se dá pela análise das médias das 16 variáveis 

pesquisadas que foram muito elevadas: cinco médias acima de nove, nove 

entre oito e nove, e, apenas duas entre sete e oito. Além disso, cerca de 25% 

das variáveis apresentaram resultados com diferenças significativas entre os 

três tipos de participantes (membros ECR, indústrias e supermercados). Tais 

tipos de erros são difíceis de serem evitados, no entanto, o pesquisador deve 

tratar de reduzi-los através de mecanismos como pesquisas adicionais. 
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Segundo, é possível que muitas indústrias se encontrem em mercados sem 

exposição a situações competitivas e grandes mudanças organizacionais que 

impactem a função vendas, o que pode tornar inviável a aplicação do modelo. 

Adicionalmente, o bom emprego do modelo em muitas indústrias poderá sofrer 

resistências como resultado da cultura organizacional, envolvimento com 

diferentes ferramentas de gestão, investimentos, não utilização de tecnologia 

da informação, etc. 

 

Terceiro, a análise fatorial apesar de muito poderosa, sofre algumas restrições 

como a indeterminação do número de fatores a ser extraído da matriz de 

correlação e como realizar a rotação dos fatores. As possíveis variações 

podem determinar diferentes resultados e todos pela mesma técnica. Contrário 

às expectativas de muitos, a análise fatorial não cria novas informações. Ela 

meramente organiza, sumariza e quantifica as informações que foram 

colocadas para processamento. Apesar de não se saber tudo sobre as 

informações, os resultados propiciam suas latências. Como conseqüência, se 

as informações forem inadequadas, os resultados também serão inadequados. 

Por esta razão, o pesquisador deve produzir as variáveis de diferentes fontes 

para assegurar a presença de todos os pontos de vista (Kerlinger & Lee, 2000).   

 

Quarto, o desenvolvimento do modelo teórico teve como característica definir e 

descrever as competências essenciais diante das transformações do mercado 

para um desempenho superior, sem incluir níveis de complexidade. Além disso, 

as descrições não cobriram toda amplitude semântica de cada competência, ou 

seja, todas as possíveis descrições dos comportamentos através dos quais ela 

se expressa. A elaboração do modelo teórico está voltada para o 

aprimoramento profissional e programas de treinamento, podendo vir a ser 

problemático quanto tentar ir além de suas descrições, como na utilização de 

critérios de desempenho diferenciadores sem se realizar outras pesquisas 

empíricas e próprias a cada indústria.  
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Quinto, os resultados do estudo, por ter sido transversal, podem vir a sofrer 

algumas alterações, pois os padrões tecnológicos presenciados em todo o 

mundo e os ajustes macro e microeconômicos brasileiros podem alterar 

rapidamente os comportamentos dos consumidores e canais de marketing 

vindo a estimular novas mudanças nas indústrias. O ideal seria, então, um 

estudo longitudinal que provê uma série de representações que dão uma visão 

de profundidade da situação e das mudanças que ocorrem com o passar do 

tempo (Malhotra, 2001), permitindo os devidos ajustes do modelo teórico. 

Contudo, este não é o caso deste trabalho que, como tese de doutoramento, 

enfrenta problemas de tempo, recursos financeiros e de pessoas para sua 

conclusão. 

 

Sexto, a construção do modelo teórico não levou em consideração elementos 

capitais de uma gestão estratégica de pessoas como: sistema de remuneração, 

sistema de desenvolvimento e carreira, sistema de avaliação de desempenho, 

etc. Espera-se, também, que o modelo teórico per si não lidere práticas de 

gestão de pessoas mais eficazes. A abordagem de gestão de pessoas por 

competências necessita estar integrada a todo sistema gerencial de pessoas 

da organização para refletir todos seus benefícios. 

 

 

6.3 – Resultados do Modelo de Medidas e do Teórico 

 

O emprego da AFE para elaboração do modelo teórico permitiu a identificação 

de uma estrutura associada ao desempenho dos profissionais em vendas de 

bens perecíveis em busca de maior satisfação dos consumidores. Dos dados 

da pesquisa, a extração de três fatores foi julgada a mais adequada e o modelo 

teórico ficou com 12 competências, tendo três de cada uma de suas 

dimensões: pessoal: autoconfiança, criatividade e flexibilidade, e, integridade e 

confiança; capacidade: comunicação, orientação ao cliente, e, trabalho em 

equipe; conhecimento: produtos e serviços, segurança alimentar, e, vendas e 

marketing; e, habilidade: informática, negociação e estratégica. 
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Elaborado o modelo teórico passou-se à sua confirmação pela AFC, cujos 

procedimentos geraram resultados em relação aos dados merecedores das 

considerações seguintes. Quanto à estimativa dos parâmetros do modelo 

verificou-se que foram significativamente diferentes de zero permitindo a 

elaboração das matrizes de covariâncias do modelo. De acordo com Malhotra 

(2001) foram testadas a unidimensionalidade e as validades convergente, 

discriminante e nomológica de cada constructo do modelo teórico.  

 

Quanto às medidas de ajustamento global do modelo teórico (ajustamento 

absoluto, ajustamento incremental e ajustamento parcimonioso) mais o índice 

esperado de validação cruzada (ECVI) foi possível constatar que este 

demonstrou consistência com os dados e teve uma boa aproximação da 

população. Entretanto, ao avaliar o ajustamento do modelo de mensuração 

verificou-se que os resultados eram parcialmente satisfatórios quanto à 

fidedignidade composta dos constructos exógenos e suas variáveis 

mensuradas e resultados insatisfatórios com suas variâncias extraídas 

projetando dúvidas quanto à adequação dos indicadores do constructo e/ou 

quanto ao próprio constructo (Diamantopoulos & Siguaw, 2000). 

 

Considerando que um dos objetivos do ajustamento do modelo de mensuração 

é a fidedignidade dos constructos procurou-se avaliar a existência de possíveis 

identificadores quanto à reestruturação do modelo teórico em busca de 

melhores indicadores de fidedignidade. Tanto pela análise dos erros das 

medidas padronizados quanto pelo índice de modificação, o modelo não se 

apresentou com necessidade de reestruturação para demonstrar constructos 

com fidedignidades mais confiáveis. 

 

Cabe ressaltar que, mesmo não existindo tais indicadores para sua 

reestruturação, há uma transgressão sensível à confiabilidade total no modelo 

teórico. Uma opção seria tornar o modelo teórico mais parcimonioso, mas em 

se tratando de função vendas, cujo domínio se amplia tanto em conhecimento 

como na realização de tarefas, tal procedimento teria pouca representatividade 

diante das necessidades do atual ambiente.  
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A razão, então, dos valores das variâncias extraídas abaixo do desejado está 

na ocorrência de que as variâncias dos indicadores são relativamente baixas; 

de fato, observando-se a Tabela 5.25 as correlações múltiplas ao quadrado 

(R²) das variáveis se apresentam parcialmente moderadas denotando que os 

constructos não contam com uma quantia substancial de variâncias no 

conjunto de seus indicadores, além dos erros de variância com altos valores 

em muitos indicadores. Por outro lado, conforme a Tabela 5.23, todas as 

cargas dos indicadores exibem significância estatística  (p < ,05), de acordo 

com os valores t bem acima de 1,96, demonstrando uma evidência válida aos 

indicadores usados para representar os constructos.  

 

Em suma, a avaliação dos resultados do modelo de medidas revelou boas 

evidências de validade dos constructos e baixa fidedignidade quanto aos 

indicadores do modelo teórico. Como a fidedignidade está intimamente ligada 

ao conceito de variância erro, sendo este definido como a variabilidade nos 

escores produzida por fatores estranhos ao constructo (Pasquali, 2001, p. 127), 

pode-se ressaltar a necessidade de averiguar se tal ocorrência se relaciona 

mais à variabilidade da amostra, do próprio instrumento, mensuração de outra 

variável latente ou um fator de segunda ordem (Schumacker & Lomax, 1996, p. 

81). 

Em relação ao modelo teórico, o emprego das técnicas estatísticas da análise 

fatorial permitiu identificar três dimensões que foram usadas para representar 

as inter-relações das competências (variáveis) e suas latências no modelo 

teórico. As denominações aos constructos, suporte à competitividade, 

relacionamento eficaz e integração operacional, foram baseadas na revisão 

teórica e tiveram a finalidade de atender a um dos passos da modelagem 

teórica. Ainda, buscaram proporcionar um direcionamento gerencial quanto à 

visualização de interdependência das competências e ajustar o foco no que é 

essencial para o atual ambiente brasileiro. 
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Os resultados da pesquisa bibliográfica e das entrevistas tanto exploratórias 

como dos resultados da pesquisa empírica demonstraram que grande parte 

das indústrias de alimentação pode possuir estratégias, mas estas não se 

baseiam na teoria dos recursos e poucas podem estar relevando um de seus 

recursos internos – as competências dos funcionários. A utilização de 

tecnologia de informação e de novas ferramentas de gestão como qualidade 

total e formação de parcerias com compradores têm possibilitado a muitas 

indústrias alguns avanços competitivos. Porém, o atual contexto assinala que 

há muito a melhorar nas operações. A filosofia do Movimento ECR procura 

estimular o emprego de novas ferramentas visando aperfeiçoar as relações e 

operações entre fornecedores e supermercados para melhor atendimento aos 

consumidores. Como demonstrado no Capítulo Cinco as ferramentas ECR 

eram desconhecidas por grande parte dos profissionais. Assim, o modelo 

teórico desenvolvido aparece como um elemento facilitador no auxílio da 

convergência dos interesses entre os membros do Movimento ECR – 

fornecedores e supermercados - que buscam maior competitividade, além de 

destacar a importância vital das pessoas no trabalho. 

 
 
6.4 – Contribuições 

 
Ao longo deste estudo foram apresentadas as particularidades que o distingue 

dos trabalhos realizados no campo de competências sobre o profissional em 

vendas conforme descritos no Capítulo Três. Além disso, os resultados em 

torno do modelo teórico trazem duas vertentes de implicações teóricas, cada 

qual com seu aspecto relevante.  

 

Na primeira, entra a perspectiva de que a construção de um modelo teórico 

pode estagnar os estudos em situações em que melhor seria que fossem 

deixados em estado de solução, para liberação de novas combinações. Mas, 

ao recorrer à elaboração de um modelo teórico, o pesquisador trata de verificar 

quanto ou quão pouco do que suspeita é verdadeiro. Um modelo teórico não 

busca reproduzir toda a complexidade do mundo real, mas apenas o de 

expressar uma condensação do que nele é percebido para compreensão, 
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previsão e controle. Nas ciências do comportamento é de se esperar que as 

variáveis não sejam medidas com exatidão, além disso, supõe-se que algumas 

variáveis importantes tenham sido omitidas (Kaplan, 1975). Como 

conseqüência, na melhor das hipóteses, um modelo teórico pode ser 

considerado uma representação da realidade tornando-se muito útil, sem ser a 

realidade em si.  

 

A utilização de modelos de competência surgiu com os estudos do eminente 

psicólogo David McClelland, na década de 70, ao realizar um trabalho para o 

Departamento de Estado dos Estados Unidos, com o fim de melhorar o 

processo de seleção de jovens para o Corpo Diplomático (Spencer & Spencer, 

1993). Desde então, os métodos de modelagem de competências têm evoluído 

com grande distinção da análise de cargo, pois enquanto esta foca o 

desempenho efetivo, o modelo de competências tem como foco o desempenho 

superior. O aumento do interesse pelos modelos de competências talvez tenha 

uma grande razão: o estudo das características pessoais é mais estimulante do 

que das tarefas e a compreensão sobre o desempenho superior é mais 

interessante do que o desempenho eficiente. Mesmo não sendo perfeitos, os 

modelos podem ser rejeitados por critérios estatísticos, mas nem por isso 

precisam ser avaliados como inúteis. Segundo Mansfield (2000), 30 anos após 

o primeiro modelo de competências, mais da metade das 500 maiores 

empresas, segundo a Fortune, está utilizando modelos de competências. Com 

esta reflexão, não há razões para se deixar de lado um modelo genérico de 

competências para os profissionais em vendas de bens perecíveis para o 

ambiente brasileiro.  

 

A segunda vertente de implicações teóricas trata da forma de elaboração dos 

modelos de competências, ou seja, quais devem ser as dimensões mais 

significativas para se estruturar um modelo de competências e o método e seus 

instrumentos mais adequados para uma medição dos constructos. As 

diferentes teorias relativas a este processo devem ser cuidadosamente 

estudadas para elaboração de modelos que sejam enxutos, simples e com 

linguagem de alto impacto que prenda a atenção do profissional (Mansfield, 
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2000). A pura e simples denominação de habilidades a todas as características 

que uma pessoa necessita demonstrar no trabalho pouco contribui para o 

desenvolvimento de um programa de gestão por competências. Esta é uma 

questão crítica, porque toda esta parte resulta essencialmente da teoria 

psicológica, a qual concebe, define e estrutura essas dimensões. Neste 

sentido, a elaboração do instrumento de medida de cada competência 

(constructo) requerida para o cargo deve levar o pesquisador a buscar toda 

evidência empírica sobre competência, procurando sistematizá-la e, assim, 

chegar a uma mini teoria sobre ela, que possa guiá-lo naquela ação (Pasquali, 

1998).  

 

Essas duas vertentes de implicações teóricas parecem ter algo a contribuir aos 

estudos da área. Primeiro, a elaboração de modelos de competências com 

técnicas de estatísticas multivariadas permite ao pesquisador organizar novos 

constructos, como as variáveis latentes da análise fatorial dando melhor visão e 

consistência da representação da realidade. Segundo, a preparação de um 

dicionário de competências bem fundamentado teoricamente, com descrições 

operacionais elaboradas com critérios e validado por especialistas da área, 

ajuda na elaboração da escala de medição e tornam os resultados altamente 

confiáveis. 

 

A elaboração de uma Tese de Doutorado traz algumas implicações para o 

acadêmico e a principal delas é a elaboração de um estudo com base em 

investigação original devendo representar trabalho de real contribuição para o 

tema escolhido. Assim, as principais contribuições originais deste trabalho 

estão enunciadas nos pontos seguintes: 

 

A literatura de marketing não apresenta, ainda, um conceito específico para o 

que seja um “bem perecível”, que evidencia importância crescente tanto na 

parte de consumo como na necessidade da segurança alimentar dos 

indivíduos.  Foi consolidado um conhecimento sobre os bens perecíveis que 

torna possível o empreendimento de novas ações gerenciais para ampliação 

do mercado e estimula novas pesquisas acadêmicas. 
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Durante a revisão da teoria de marketing constatou-se que os conceitos dos 

constructos inerentes à interação comprador-vendedor, quando engajados em 

estratégia de marketing de relacionamento, estavam esparsos e eram apenas 

citados em modelos parciais. Procedeu-se, então, uma definição de cada 

constructo para perfeito entendimento e ações no desenvolvimento dos 

profissionais envolvidos em parcerias. Assim, foi possível consolidar o 

conhecimento sobre os constructos: comunicação, confiança, compromisso, 

cooperação, valores partilhados, conflito, poder, comportamento sem 

oportunismo e interdependência.  

 

Foi admissível elaborar um modelo de competências essenciais para os 

profissionais em vendas de bens perecíveis, com reais possibilidades de 

sucesso no seu aproveitamento por outras indústrias, além das participantes da 

pesquisa empírica e do Movimento ECR. As expectativas relacionadas à 

divulgação e reconhecimento do modelo, como um dos elementos chave para 

melhoria dos negócios no setor, são de que existam maiores investimentos no 

desenvolvimento das competências das pessoas. As conseqüências desse 

movimento serão muito benéficas não só para o setor, que irá realizar melhores 

negócios e parcerias com seus clientes, mas também para seus funcionários. 

Haverá reconhecimento da posição chave que ocupa o profissional em vendas 

de uma indústria e, com isto, um novo contrato psicológico, valorizando-o e 

melhorando as relações organização-funcionário. Mais, com essas 

competências desenvolvidas, o profissional em vendas oferecerá as 

qualificações necessárias para ter preferência em um processo de seleção 

para esse cargo.  

 

A pesquisa realizada reforça a necessidade de uma abordagem multidisciplinar 

nos estudos do tema aqui tratado. Trata-se de uma indicação bem admissível, 

tendo em vista que os estudos de marketing no Brasil têm-se dado dentro de 

suas fronteiras e seus pesquisadores limitam suas discussões a outros 

pesquisadores de Marketing, sendo que pesquisadores de Administração, 

Recursos Humanos, Psicologia e Teoria Organizacional pouco participam de 
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seus pontos de vista. Tampouco, há interações intensas com Pesquisadores 

em Sociologia, Finanças e Ciências Sociais. No entanto, todos podem estar 

considerando o mesmo evento utilizando-se de diferentes referenciais e 

linguagem pela qual é abordado. Como as organizações são sistemas sociais 

com variáveis interdependentes, torna-se difícil compreendê-las tomando 

algumas variáveis isoladamente para investigações. Com isso há a 

necessidade de se estudar igualmente as ciências relacionadas ao evento, 

Marketing e Psicologia, como neste trabalho. Assim, será possível realizar 

novos conhecimentos mais próximos da realidade. 

 

Este estudo pode ser considerado o primeiro a empreender a elaboração de 

um modelo genérico de competências para profissionais em vendas de bens 

perecíveis no setor industrial brasileiro. Esta afirmação pode ser confirmada 

pelas pesquisas até o presente. Os seus resultados demonstraram serem 

muito significativos para o desenvolvimento desses profissionais e melhoria nos 

relacionamentos entre indústria e canais de marketing com benefícios aos 

consumidores. Como tratado no Capítulo Um o intento dos canais de marketing 

é tornar os produtos acessíveis aos consumidores e, desta maneira, almeja-se 

que a plena aplicação do modelo de competências melhore a atual proposta de 

valor dos fornecedores e seus canais, em particular, a qualidade e menor preço 

dos produtos perecíveis que, sem dúvida, teriam uma influência positiva na 

sociedade. 

 

 

6.5 – Sugestões para futuras pesquisas 

 

Por ser um trabalho pioneiro sobre competências na função vendas de bens 

perecíveis seus resultados precisam ser confirmados ou modificados através 

de outros estudos. Esses trabalhos sinalizam a utilização de amostras, 

métodos e modelos diferentes. 
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Uma primeira sugestão diz respeito à validade preditiva do modelo após certo 

tempo do treinamento e desenvolvimento das competências. No caso, há 

necessidade de medir-se o desempenho antes e após o curso para avaliação 

do desempenho. Se os resultados posteriores forem superiores e frutos da 

aplicação dessas competências, a validade preditiva estará concretizada. 

 

A segunda sugestão é estudar o progresso da organização com o desempenho 

do profissional em vendas e as formas como os dirigentes podem estar 

manejando os novos contratos psicológicos com seus funcionários diante da 

melhoria operacional do setor de vendas. Se há indícios de adoção da gestão 

de pessoas por competências estimulada pelos resultados do modelo em 

prática. Se há necessidade da evolução do modelo, como o uso de níveis de 

complexidade.  

 

A terceira sugestão diz respeito a estudar as novas relações entre indústria e 

setor de supermercados e/ou outros do comércio quanto à solução dos 

problemas, resolução de conflitos, melhorias operacionais, aumento das 

transações comerciais como resultado da aplicação das competências do 

modelo. 

 

Uma quarta sugestão diz respeito à satisfação pessoal do profissional em 

vendas com o desenvolvimento dessas competências, conseqüente 

desempenho e valorização no seu campo profissional. Incentiva-se, outrossim, 

averiguar se esse desenvolvimento permitiu ao profissional realizar suas 

potencialidades e crescimento. 

 

O campo de estudos sobre vendas e competências no trabalho está ainda na 

fase incipiente entre os pesquisadores brasileiros. Há pouca literatura 

disponível e as pesquisas acadêmicas são raras. Esta é uma situação 

desafiadora e requer dos pesquisadores profundos estudos para abrangência 

dos processos em vendas e sobre competências e, certamente, cada estudo 

servirá para aperfeiçoar a prática da pesquisa em tão rico campo voltado para 
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melhorar a qualidade de vida dos profissionais em vendas e desempenho das 

indústrias.  
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COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA UM  

PROFISSIONAL EM VENDAS DE BENS PERECÍVEIS   

 

APÓS A LEITURA DE CADA COMPETÊNCIA ASSINALE SEU GRAU DE IMPORTÂNCIA 
NO DESEMPENHO DE PROFISSIONAIS DE VENDAS DE BENS PERECÍVEIS PARA 

AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES. 

 
NÃO HÁ RESPOSTA CERTA, OU RESPOSTA ERRADA. PROCURE APENAS SER CONSISTENTE. 

 
 
AUTO 
CONFIANÇA 

Expressa confiança nas suas capacidades, habilidades e conhecimentos  
diante de novas situações desafiadoras. Analisa o próprio desempenho 
para entender as falhas e melhorar o desempenho. 

 

Qual o grau de importância da competência autoconfiança? 
 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
AUTO 
CONTROLE 

Mantém o desempenho sob condições estressantes e hostis. Responde 
positivamente aos problemas sem impulsividade e permanece calmo. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
AUTO 
DESENVOLVIMENTO 

Demonstra estar atualizado com as técnicas, dados e novos 
conhecimentos através de leituras, cursos, viagens, etc. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
 

COMUNICAÇÃO  

Estabelece sintonia nas comunicações com pessoas ou grupos, 
entende as mensagens e é entendido. Demonstra boa articulação ao 
comunicar idéias verbalmente e por escrito. Sabe utilizar recursos para 
influenciar e manter presença positiva. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
CRIATIVIDADE 
E FLEXIBILIDADE 

Apresenta idéias inovadoras através de  pensamento divergente e fora 
dos padrões lógicos. Identifica conceitos novos para levar os negócios 
adiante. Demonstra pensamento flexível em iniciativas para resolução 
de problemas. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
ESTRATÉGICA 

Compreende o que está acontecendo no mercado e na sua empresa. 
Entende, antecipa e procura responder além das necessidades de seus 
clientes e consumidores no longo prazo. Elabora planos. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
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FERRAMENTAS  
ECR 

Conhece e utiliza as ferramentas ECR para construir relacionamentos 
com os clientes. Envolve interessados, implementa e acompanha os 
processos integradores para maior benefício aos consumidores. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
 

INFLUÊNCIA  
SOBRE PESSOAS  

Estabelece credibilidade pela seleção das informações e benefícios 
que interessam aos clientes. Constrói relacionamentos verdadeiros 
com seus clientes e colegas. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
 
INFORMÁTICA 

Conhece e utiliza a informática como ferramenta para facilitar sua 
capacidade em identificar, selecionar e realizar contatos e negócios 
lucrativos. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
 
INICIATIVA 

Demonstra persistência e tenacidade frente às dificuldades. Toma 
ações imediatas para enfrentar as ameaças da  concorrência. Sabe 
aproveitar as oportunidades de negócios. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
 
INTEGRIDADE E 
CONFIANÇA 

Tem integridade e exprime positivamente seus valores e crenças 
pessoais de maneira consistente com os padrões éticos de sua 
empresa. Inspira confiança pelo cumprimento dos compromissos 
assumidos. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
 
NEGOCIAÇÃO  

Realiza acordos comerciais com os clientes de forma equilibrada, 
adicionando valor, em vez de concessões. Busca opções para atender 
os interesses dos clientes e da empresa. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
 
ORIENTAÇÃO 
AO CLIENTE 

Conhece o negócio do cliente – forças e fraquezas – dando-lhe 
assessoria na condução de estratégias relacionadas a seus produtos. 
Realiza esforços extras para atender as necessidades dos clientes. 
Resolve de forma rápida e eficaz os problemas do cliente. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
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ORIENTAÇÃO 
A RESULTADOS 

Concentra-se nos resultados desejados do trabalho de sua unidade. 
Faz um esforço fora do comum para atingir um objetivo. Tem forte 
senso de urgência com relação a solucionar os problemas e completar o 
trabalho. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
OUVIR 
EFICAZMENTE 

Desenvolve diálogos interativos com as pessoas, pergunta por mais 
detalhes sobre os assuntos, avalia as mensagens e fornece feedback. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
PRODUTOS  

E SERVIÇOS 

Conhece os produtos – características e aplicações – que comercializa e 
seus benefícios para seus clientes, em especial, a lucratividade do cliente 
com sua comercialização. Entende e explora serviços de marketing aos 
clientes para ganhar vantagem competitiva. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
RELACIONAMENTO               
INTERPESSOAL  

Entende as atitudes, interesses, desejos e perspectivas dos outros. 
Consegue interpretar os comportamentos não verbais e predizer os 
comportamentos de outras pessoas. Entende e resolve conflitos de 
interesses. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
SEGURANÇA 
ALIMENTAR  

Possui e aplica de forma eficiente o conhecimento técnico das normas 
sobre segurança alimentar. Mantém-se informado sobre as tecnologias 
de ponta na área. Dá conselhos e soluções ao cliente quanto a 
processos de segurança alimentar para garantir qualidade dos produtos 
aos consumidores e evitar perdas. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 

 

TRABALHO EM 
EQUIPE 

Coopera com os demais membros da equipe e é comprometido com as 
metas e objetivos da equipe. Compreende e se esforça para o bem da 
equipe, ao invés de servir a seus próprios interesses. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
VENDAS E 
MARKETING 

Constrói relações com as pessoas chave para realizar suas metas e 
objetivos de vendas. Aplica técnicas de vendas, supera objeções e 
fecha acordos. Estuda e aplica conceitos de marketing – promoções, 
merchandising e comportamento do consumidor – para aumentar 
participação. 

SEM 
IMPORTÂNCIA 

EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
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SE POSSÍVEL, INDIQUE  DUAS EMPRESAS DE ALIMENTOS COM EQUIPES DE VENDAS COMPETENTES 
 
1)________________________________   2)_______________________________ 
 
SE POSSÍVEL, INDIQUE DUAS EMPRESAS DE ALIMENTOS COM EQUIPES DE VENDAS QUE NECESSITEM 
MELHORAR SUAS COMPETÊNCIAS 
 
1)________________________________   2)_______________________________ 
 
1) Utilizando-se das escalas abaixo, indique o grau no qual as seguintes  
      afirmações descrevem as condições que existem para você em seu trabalho: 
 
a) Trabalhar assiduamente resulta em alta produtividade. 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   

Muito falso                     Muito verdadeiro 
 
b) Trabalhar assiduamente me leva a realizar bem minhas tarefas. 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   

Muito falso                     Muito verdadeiro 
 
c) Trabalhar assiduamente resulta em bom desempenho no trabalho. 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   

Muito falso                     Muito verdadeiro 
 
2) No ambiente de trabalho: 
 
a) Eu sinto que tenho uma grande influência no meu departamento. 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   

Discordo 
muito 

Discordo Discordo 
um pouco 

Neutro Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
muito 

  

 
b) Se eu tivesse alguma idéia para aprimorar a forma com que os trabalhos são 
     realizados no meu departamento, duvido que pudesse colocá-la em prática. 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   

Discordo 
muito 

Discordo Discordo 
um pouco 

Neutro Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
muito   

 
3) Quanto a treinamento: 
 
a) Minha empresa fornece treinamento adequado aos novos profissionais. 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   

Discordo 
muito 

Discordo Discordo 
um pouco 

Neutro Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
muito 

  

 
b) Minha empresa fornece treinamento contínuo e em quantidade suficiente a seus 
     profissionais 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   

Discordo 
muito 

Discordo Discordo 
um pouco 

Neutro Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
muito   

 
c) O treinamento que recebi me ajudou a ter sucesso. 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   

Discordo 
muito 

Discordo Discordo 
um pouco 

Neutro Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
muito   



                                                                    ANEXO A 

 

286 

SUAS QUALIFICAÇÕES 

1) Qual é o seu sexo? 
 

a) Feminino..........................  0   Masculino................................. 0 
 
2) A sua idade está contida em qual intervalo? 
 

a) Menos de 20 anos............................ 0 
b) De 21 a 30 anos............................... 0 
c) De 31 a 40 anos............................... 0 
d) De 41 a 50 anos.............................. 0 
e) Acima de 51 anos............................. 0 

 
3) Qual é o seu grau de escolaridade? 
 

a) Primário/ginásio incompleto.............. 0 
b) Ginásio/colegial incompleto.............. 0 
c) Colegial/superior incompleto............ 0 
d) Superior/Pós..................................... 0 

 
4) Na atual empresa o seu cargo é: 
 

a) Administrativo................................... 0 
b) Profissional Sênior............................ 0 
c) Profissional de Vendas/Marketing....  0 
d) Gerencial em Vendas/Marketing.......  0 
e) Profissional de Compras................... 0 
f) Gerencial em Compras...................... 0 
g) Gerencial.......................................... 0 
h) Diretoria............................................ 0 

 
5) Na sua empresa, a divisão em que você trabalha refere-se a: 
 

           a)     Indústria alimentíc ia................. 0               b) Indústria ...outras....................  0 
           c)     Comércio Atacadista................ 0               d) Comércio Varejista..................  0 
           e)     Terceiros / parceiros ECR........ 0 
 
6) Em suas atividades profissionais, você esteve ou está envolvido com bens perecíveis  
    (carnes, embutidos, laticínios, pratos preparados, FLV, meal solution, food service, etc)? 
 

 Sim.......................0             Não...................0 
 
7) Há quanto tempo você conhece as ferramentas do Movimento ECR? 
  

a) Desconheço.....................................  0 
b) Menos de 6 meses........................... 0 
c) De 7 meses a 1 ano......................... 0 
d) Mais de 1 até 2 anos........................ 0 
e) Acima de 2 anos............................... 0 

 
 
TERMINOU. POR FAVOR REVEJA O QUESTIONÁRIO PARA ASSEGURAR QUE TODAS 
AS PERGUNTAS CONTENHAM SUAS RESPOSTAS . APÓS SUA REVISÃO COLOQUE-O 
NO ENVELOPE SELADO ANEXO E REMETA-O AO PESQUISADOR. 

 
MUITO OBRIGADO.
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ANEXO B 

São Paulo, agosto de 2003 
 
 
 
Prezado(a) Senhor(a) 
 
 
 
Assunto: Pesquisa sobre Competências - Vendas 
 
 
A ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL e a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - EAESP  
realizaram uma parceria de cooperação acadêmica para o desenvolvimento do 
conhecimento de ambas. 
 
Como parte desse acordo estou solicitando-lhe a gentileza de responder a pesquisa 
anexa com a finalidade de elaborar e propor um modelo de competências para os 
vendedores, representantes ou gerentes de contas dos parceiros fornecedores. 
 
As competências referem-se a características que um profissional deve possuir para 
realizar seu trabalho com desempenho superior. As competências podem ser 
agrupadas em: capacidades, habilidades, conhecimentos e outras características 
pessoais. Muitas competências podem ser desenvolvidas por treinamentos, cursos, 
experiências e algumas são atributos pessoais. Quando bem desenvolvidas e 
aplicadas agregam valor econômico à empresa e valor social ao profissional. 
 
O modelo a ser proposto aos fornecedores buscará favorecer o desenvolvimento de 
profissionais em vendas de bens perecíveis (carnes, embutidos, laticínios, pratos 
congelados, FLV, etc.) para consolidar os planos e estratégias do Movimento ECR 
Brasil na criação de valor aos consumidores finais. 
 
As suas respostas serão mantidas em absoluto sigilo e são muito importantes para 
realização dos objetivos da parceria acadêmica. Se você desejar o resultado global, 
envie-me um e-mail solicitando-o. 
 
A pesquisa é simples, compreende apenas três passos e pode tomar até 20 minutos de 
seu precioso tempo. 
 
 
Muito obrigado pela sua contribuição. 
 
 
Prof. Nicolau André de Miguel 
Tel: (011) 5531-6974       5096-4001 
e-mail:  demiguel@fgvsp.br 
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ANEXO C 

PROFISSIONAIS EM VENDAS 

VENDEDOR, REPRESENTANTE OU GERENTE DE CONTAS 

 
Tem como função realizar contatos com clientes de importância estratégica (key 
accounts), buscando melhorar os relacionamentos, comunicação e crescimento nos 
negócios. 
 
Principais responsabilidades e tarefas 
 

1) Desenvolver relacionamentos no longo prazo em suas contas construindo    
    confiança e compromisso entre as partes. 

 

2) Reunir-se e manter contatos com dirigentes e funcionários chave das suas  
    contas. 

 

3) Formar e manter registros sobre os dados e informações das contas. 
 

4) Identificar oportunidades e potencial de negócios nas contas. 
 

5) Desenvolver projetos comerciais específicos de vendas, baseados nas    
    necessidades e interesses das contas. 

 

6) Monitorar o desenvolvimento da concorrência nas suas contas. 
 

7) Estabelecer e realizar objetivos e metas nas contas, reportando os resultados  
    à Direção da Empresa. 

 

8) Monitorar e/ou controlar contratos (de fornecimento ou outro tipo) realizados   
       entre a empresa e suas contas. 
 

9) Coordenar e expedir serviços necessários às suas contas. 
 

10)   Coordenar projetos, trabalhos e comunicações entre as unidades de sua 
         empresa que atendam suas contas. 
 

11)     Aceitar, investigar e resolver as reclamações de suas contas. 
 

12)     Assistir e aconselhar os clientes sobre as estratégias promocionais de seus    
    produtos nas atividades das suas contas. 

 

13)     Recomendar políticas corporativas e procedimentos relacionados às suas  
           Contas. 
 

14)     Monitorar qualidade dos produtos e/ou satisfação das suas contas. 
 

15)     Manter seu autodesenvolvimento profissional. 
 

16)     Acompanhar a rotação de estoque dos produtos nos pontos de vendas. 
    Coordenar e acompanhar ações de merchandising nas lojas. 

 
 


