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RESUMO 

O desenvolvimento de novos produtos orientados para o mercado é uma estratégia potencial que as 

organizações podem utilizar no atual contexto do mercado. Estes produtos com foco no mercado/cliente 

são desenvolvidos tendo por base um forte estudo na antecipação do que o cliente moderno deseja, das 

suas necessidades e da adoção de um comportamento por parte de todos os intervenientes da 

organização à mudança, capacidade crítica e investigação intensiva, com o propósito de surpreender 

quem compra o produto. 

Atualmente são utilizadas abordagens teóricas que ainda apresentam algumas limitações. Estas 

descrevem metodologias para a orientação para o mercado, ou seja, um método para o processamento 

constante de informação de valores do mercado atual, que vai alterando através de várias melhorias às 

características do produto, tornando-o conforme as necessidades do consumidor, desde o seu 

desenvolvimento. Estas práticas levam ao sucesso na criação de um novo produto. 

Este projeto de investigação tem como objetivo propor um modelo conceptual para desenvolvimento de 

novos produtos orientados para o mercado/cliente, aplicável não só numa pequena-média empresa 

(PME) de manufatura, mas também noutras organizações. Este modelo foi criado tendo por base uma 

revisão bibliográfica sobre os temas em questão e nas escalas de medição de orientação para o mercado. 

O modelo tem como objeto de análise uma PME de manufatura.  

É possível através de ações simples mudar a mentalidade das organizações e criar um desempenho 

mais elevado, aumentando a sua competitividade e produzindo novos produtos de excelência, 

consolidando a sua marca no mercado; apesar de em alguns casos se tornar dispendioso. Assim, o risco 

de lançamento de um novo produto é reduzido, permitindo por vezes ainda a entrada em novos 

mercados, que é o caso da empresa em estudo. 

PALAVRAS-CHAVE 

Orientação para o mercado, Desenvolvimento de novos produtos, Desempenho organizacional, Medição 

da orientação para o mercado. 
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ABSTRACT 

The development of market oriented new products is a potential strategy that organizations can use in 

the current market environment. These products focused on market / customer are developed based on 

a strong study of the anticipation of what the modern customer wants, its needs and the adoption of a 

changing behavior by all the organization's stakeholders, judgment and intensive research, in order to 

surprise those who purchase the product. 

Currently theoretical approaches that still have some limitations are used. These theories describe market 

orientation methods, i.e. a method for the continuous processing of the current market information, which 

will change through various improvements to product characteristics, making it according to the 

consumer needs since their development. Such practices lead to success in creating a new product.  

This research project aims to propose a conceptual model for the development of market/customer 

oriented new products in a manufacturing SMEs. This model was created based on literature review of 

the matters at issues and on the market orientation measurement scales. The model is analyzed in a 

manufacturing SMEs. 

It is possible through simple actions to change the mentality of organizations and create a higher 

performance, increasing its competitiveness and producing new products of excellence, consolidating its 

brand in the market; although in some cases becoming costly. Thus, the launch of a new product risk is 

reduced, allowing occasionally even the entry into new markets, which is the studied company case. 

KEYWORDS 

Market orientation, New product development, Organizational performance, Market orientation 

measurement. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente estudo é investigar empiricamente o impacto da orientação para o mercado no 

desenvolvimento de um novo produto e, posteriormente, através da idealização de um modelo 

conceptual, analisar o impacto desse desenvolvimento de novos produtos orientados para o 

mercado/cliente numa empresa de manufatura (desempenho). 

Neste capítulo é apresentado o enquadramento do tema da dissertação e a sua importância no contexto 

industrial. Seguidamente serão apresentados os objetivos do estudo a realizar e a estrutura da 

dissertação. 

1.1 Enquadramento 

A recente instabilidade do mercado resultou num crescente aumento por parte das organizações na 

procura por soluções para competir com os seus concorrentes. Uma empresa competitiva deverá estar 

apta para oferecer o melhor serviço ao cliente, superar as suas expetativas e oferecer soluções 

inovadoras. 

No atual contexto em que decorrem os negócios, caraterizado por rápidas mudanças, as empresas 

atuam em mercados que requerem uma renovação frequente, produtos com ciclos de vida mais curtos 

e produtos com maior qualidade (Nijssen & Frambach, 2000). Assim, existe a necessidade das empresas 

criarem uma vantagem competitiva sustentável, ancorada na satisfação das necessidades do cliente. 

A orientação para o mercado (OM) é uma cultura do negócio que promove o bom desempenho através 

do compromisso em criar valor superior para os clientes (Narver & Slater, 1990). A OM é o grau com 

que uma organização recolhe informação do mercado e dos clientes, alocando essa informação por 

várias funções e respondendo-lhe coletivamente com o propósito de satisfazer as necessidades dos 

clientes (Kohli & Jaworski, 1990). Uma OM é, por inerência, uma orientação de aprendizagem (García, 

Sanzo e Trespalacios, 2008), uma vez que consiste em atividades de processamento de informação que 

as organizações utilizam para aprender (Kohli & Jaworski, 1990). Estas atividades incluem a obtenção 

de informação do mercado, a sua disseminação e utilização (Durmusoglu & Barczak, 2011). 

Por outro lado, os sistemas produtivos têm vindo a ser alterados, através da incorporação de novas 

tecnologias e processos que permitam obter uma melhor capacidade de resposta e redução do time-to-

market dos novos produtos. A OM proporciona um desempenho empresarial superior, pelo menos em 

parte, porque potencia o desenvolvimento de novos produtos com sucesso (Gatignon & Xuereb, 1997). 
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Assim, a informação do mercado proporciona vantagens no processo de desenvolvimento de novos 

produtos. A utilização de ferramentas apropriadas e técnicas no processo de desenvolvimento de novos 

produtos (DNP) pode contribuir para alcançar melhor desempenho no lançamento de novos produtos 

por parte das organizações (Yeh, Pai, & Yang, 2008). O processo de desenvolvimento de um novo produto 

é muito exigente porque requer a realização simultânea de atividades multidisciplinares, a redução de 

custos e do time-to-market, a melhoria da qualidade e uma maior flexibilidade (Driva, Pawar, & Menon, 

2000). 

O projeto de investigação a realizar irá decorrer numa empresa que pretende desenvolver um novo 

produto que ainda não existe no mercado, mas que satisfaz uma necessidade latente já identificada. 

Procurar-se-á responder às seguintes questões: Processar, ou não, a informação do mercado nos 

projetos de desenvolvimento de novos produtos nas empresas proporcionará um maior desempenho da 

organização? De que modo o nível do processamento da informação do mercado interage com o sucesso 

do novo produto? A orientação para o mercado influencia o sucesso do novo produto? 

1.2 Importância do tema 

Em consequência das mudanças económicas, tecnológicas, sociais, culturais e concorrenciais do século 

XXI, as organizações europeias necessitaram de repensar na inovação do seu negócio a um ritmo muito 

mais acelerado. Pois é sabido que a taxa de crescimento de uma economia está fortemente associada 

ao número de novas tecnologias e ao número de indústrias que estas novas tecnologias permitem criar 

(Lambin, 2000). 

Em 2008, Portugal entrou numa profunda crise, sendo que muita da sua indústria entrou em falência, o 

que ainda hoje se manifesta como reflexo negativo na economia do país. Ou seja, fatores como a 

existência de desemprego e intensificação de concorrência (mercado saturado), são hoje em dia fatores 

preocupantes para quem gere um negócio. 

De acordo com Lambin (2000), na ausência de inovação a economia pode estagnar. É uma batalha onde 

só as organizações que apostam nos melhores produtos, de melhor qualidade e de acordo com o que o 

cliente quer, saem vencedoras. As empresas devem adotar uma cultura de orientação para o mercado 

estimulando a criação de valor para os clientes e elevando a concorrência (Slater & Narver, 1998) e 

levando ao sucesso do desenvolvimento de novos produtos. (Baker & Sinkula, 1999). Assim, para se 

manterem ativas e competitivas no mercado, devem utilizar conceitos orientados para a necessidade dos 

clientes, proporcionando a criação de ambientes que promovem e integram toda a organização. 
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A importância do conhecimento e desenvolvimento de comportamentos que levem ao sucesso no 

desenvolvimento de novos produtos, torna-se vital. No entanto, em Portugal ainda não há um foco no 

estudo desta temática. Sendo assim, este estudo pretende realçar a relação entre uma organização 

orientada para o mercado/cliente e o impacto no seu desempenho, no que toca ao desenvolvimento de 

novos produtos, descrevendo as boas práticas. 

Assim, este estudo poderá servir como base para empresas que queiram desenvolver um novo produto, 

seguindo este modelo conceptual de aumento do desempenho através de práticas de uma cultura de 

orientação para o mercado, sendo que os seus resultados se poderão revelar importantes no sentido de 

se tornar um método útil a ser implementado pelas empresas. 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo de caso, aplicando um modelo conceptual 

desenvolvido e relacionando a orientação para o mercado e o desenvolvimento do novo produto, numa 

empresa de manufatura, com base na revisão da literatura. Esse modelo conceptual terá igualmente 

como base a investigação das escalas de avaliação da orientação para o mercado de Narver e Slater 

(1990), a escala MKTOR, de Kohli, Jaworski e Kumar (1993), a escala MARKOR, e a escala de Lambin 

(2000). Através da avaliação de determinadas questões e práticas, será possível testar o modelo, ou 

analisar os erros nas rotinas de desenvolvimento do novo produto, tendo por base a orientação para o 

mercado da empresa em questão. Ou seja, se terá um impacto positivo no desempenho do DNP de 

acordo com o seu nível de OM. Este estudo pretende analisar se a OM tem um impacto positivo no 

desempenho organizacional. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Analisar as relações entre a orientação para o mercado, a vantagem do produto, o processo de 

desenvolvimento e o sucesso dos novos produtos; 

 Analisar os antecedentes e consequências do processamento da informação do mercado 

durante o projeto de desenvolvimento de novos produtos orientados para o mercado/cliente; 

 Desenvolver um modelo conceptual para o processamento da informação do mercado por 

forma a promover uma atitude orientada para o mercado e verificar a influência dessa cultura 

no sucesso do desenvolvimento do novo produto e desempenho organizacional; 

 Realizar um estudo de caso com o intuito de comparar os comportamentos observados na 

empresa em questão em relação à orientação para o mercado e ao desenvolvimento de novos 

produtos, com o modelo proposto. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em seis capítulos. 

O primeiro capítulo compreende a fase introdutória do trabalho apresentado. É descrito o enquadramento 

e a importância do tema, ou seja o âmbito da temática em questão e de que forma é importante a sua 

abordagem. Seguidamente são apresentados os objetivos gerais e específicos na realização da 

dissertação, bem como a sua estrutura geral. 

O segundo capítulo apresenta a revisão da literatura. Os conceitos chave são consolidados através da 

indicação de vários autores e do desenvolvimento crítico adquirido através de pesquisa intensiva. Os 

itens teóricos apresentados compreendem a orientação para o mercado segundo vários autores, as 

escalas de medida dessa orientação, e o desenvolvimento do novo produto, onde são abordadas as fases 

desse desenvolvimento e os fatores críticos de sucesso do mesmo. Este capítulo é assim o 

enquadramento empírico do tema da dissertação. 

O terceiro capítulo enquadra-se na apresentação do modelo conceptual que surgiu da formulação de 

dois outros modelos, também eles descritos. O modelo surge da aplicação do raciocínio obtido com a 

reunião da informação do capítulo anterior em termos práticos, sendo que a sua utilização permite 

analisar o problema proposto na dissertação, presente no primeiro capítulo. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia adotada para a investigação. Numa primeira abordagem é 

contextualizada a empresa em estudo e qual a estratégia de análise. Seguidamente é explicado o método 

de recolha de dados, bem como a ferramenta usada para o efeito. 

O quinto capítulo descreve a entrevista realizada e a sua análise detalhada, sendo que é dividido na fase 

de questões sobre orientação para o mercado e na fase de questões sobre o desenvolvimento do novo 

produto. 

O último e sexto capítulo debate quais as contribuições e limitações do trabalho de investigação, bem 

como sugestões para trabalho futuro.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo apresenta-se a informação recolhida na revisão da literatura sobre o tema em questão. 

Assim, são apresentadas várias perspetivas, segundo vários autores, relativamente aos temas de 

orientação para o mercado e desenvolvimento de novos produtos. Em primeiro lugar são apresentadas 

as teorias mais relevantes acerca da Orientação para o Mercado. Este tema ainda hoje gera vários 

debates e teorias contraditórias. 

Em segundo lugar será apresentada uma reunião de considerações, segundo vários autores, relativas ao 

Desenvolvimento de Novos Produtos. No final, a abordagem global à informação permitirá a exposição 

da relação entre o sucesso do Desenvolvimento de Novos Produtos e a cultura Orientada para o Mercado, 

sempre tendo por base a revisão de literatura realizada. 

2.1 Orientação para o Mercado 

A revisão bibliográfica apresentada é de grande utilidade para qualquer gestor de negócios, pois 

demonstra a evolução e o desenvolvimento dos estudos e investigações referentes à aprendizagem, 

relativamente ao mercado de consumo. 

Uma boa estratégia de marketing pode melhorar o conhecimento e a capacidade de uma empresa. O 

marketing é o centro de sobrevivência de uma organização moderna. As organizações têm a necessidade 

de estudar profundamente os mercados onde atuam, atrair pessoas com recursos alternativos, produtos 

e serviços, com um pensamento constante na geração de ideias inovadoras. É igualmente imprescindível 

saber vender estas ideias, fazendo-as chegar ao consumidor final (Kotler, 1991). Ou seja, planear, criar 

preços, promover e distribuir. A chave desta venda é o esquema de Kotler (2000): Existindo uma 

comunicação constante com o cliente e recebendo informações por parte deste, facilita a troca de bens 

e serviços por dinheiro. Day (1994) acrescenta ainda que o marketing deve traduzir-se na filosofia de 

que o cliente é o centro de uma organização, e que este deve ser consolidado pela sua constante 

satisfação. 

Segundo Kyriakopoulos e Moorman (2004), se uma organização se encontra orientada para o mercado, 

existirá uma combinação da exploração do marketing com o desenvolvimento de estratégias eficientes, 

tendo por base uma estrutura sólida focada nos desejos dos clientes, facilitando assim o fluxo de 

informação do mercado e integrando atividades que suportem uma cultura da visão de um mercado 

dinâmico. Esta teoria vem fundamentar a ideia de que atualmente a visão da orientação para a produção 
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tem vindo a ser substituída por uma orientação para o produto e o investimento no marketing lidera as 

vendas (Kotler & Keller, 2009). 

Nos últimos anos, devido ao aumento do nível da educação, os consumidores tornaram-se mais 

experientes e exigentes nos seus atos de compra. Um cliente atual procura um nível de satisfação mais 

elevado, necessidades específicas, possui novos valores e não tem receio de demonstrar a sua 

insatisfação ao vendedor. O tempo, o estímulo e a mudança são, atualmente, fatores cruciais no mercado 

(Lambin, 2000). A turbulência da tecnologia e do marketing na conceção da competição, criam a 

necessidade da orientação para o mercado (Malhotra, 1999). Assim, as empresas adotam não só uma 

cultura de orientação para o mercado, como também uma filosofia comportamental (Narver & Slater, 

1990, (Kohli & Jaworski, 1990) e a sua sobrevivência dependerá de uma atitude competitiva e da adoção 

de estratégias para a retenção do interesse do cliente como foco principal. 

O sucesso de uma organização é alcançável identificando e satisfazendo as necessidades dos clientes 

com maior eficácia do que a concorrência (Day, 1994). Segundo Deshpande, Farley, e Webster, (1993) 

e Narver e Slater (1990), este sucesso não é só atingível através destas estratégias, como também 

através da adoção total de uma cultura e comportamentos com foco na criação de valor para esses 

clientes. 

A OM é um conjunto de procedimentos interligados funcionalmente, onde as atividades têm como foco 

a criação e satisfação dos clientes através da descoberta/sabedoria contínua das necessidades dos 

clientes (Deshpandé & Farley, 1998). 

Há uma relação entre a cultura de OM e o desempenho positivo da organização (Narver & Slater, 1990). 

A OM é uma cultura de negócio que por um lado coloca em primeiro lugar o cliente, criando e mantendo 

um valor superior, nunca colocando de parte os interesses dos stakeholders; e, por outro lado, promove 

práticas e comportamentos de disseminação da informação constante das mudanças do mercado, 

desenvolvendo capacidade de resposta. Esta cultura representa uma vantagem competitiva que conduz 

a um desempenho superior (Langerak, 2003). Sendo assim, todas as empresas deveriam procurar 

apostar no aumento do seu nível de OM (Kohli & Jaworski, 1990). Segundo Greenley (1995), se a 

orientação para o mercado fosse apenas o conjunto de atividades independentes das crenças no sistema 

da organização, então qualquer organização poderia ter a OM devidamente aplicada, mas tal não 

acontece. Homburg e Pflesser (2000) enfatizam este discurso afirmando que a orientação para o 

mercado apresenta-se segundo duas perspetivas: comportamental e cultural. O comportamento de uma 

empresa no que toca a uma organização analista das necessidades atuais e futuras dos clientes, passa 

pela disseminação da cultura OM pelos diferentes departamentos e na promoção do processamento da 
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informação - primeiro conhecer o mercado, depois partilhar esse conhecimento e informação com toda 

a organização e no final criar planos de atuação, sempre com uma ligação funcional (Kohli & Jaworski, 

1990). A OM é focada na reunião de todos os esforços em projetos individuais, tanto por departamentos 

como por organizações, provocando um elevado desempenho (Baker & Sinkula, 1999). 

2.1.1 Perspetivas segundo vários autores 

1. Segundo Lambin 

Lambin (2000) refere Shapiro (1988) como sendo o pioneiro da abordagem da OM como filosofia de 

gestão. Segundo este autor, esta temática questiona a organização do marketing a nível de estruturas 

funcionais, onde haja a possibilidade de uma melhor difusão da cultura de mercado. Ou seja, deve haver 

uma reestruturação da função marketing de acordo com as novas necessidades do consumidor. A crise 

financeira alterou os hábitos de consumo – de um modo geral o fator mais crítico é a taxa de desemprego. 

Neste tipo de situação económica, está-se próximo de uma ação cuja soma é nula, onde o ganho de um 

é a perda de outro. Logo, a intensidade da luta concorrencial é muito forte e os erros estratégicos são 

onerosos. 

Segundo estudos realizados nos EUA e Europa, o marketing tradicional tem vindo a ser descartado, uma 

vez que não existe a disseminação da cultura de mercado por toda a organização; o investimento nesse 

marketing não provoca retorno; não existe uma cultura de inovação do produto; existe aversão ao risco 

e não utilização da criatividade; o conceito de ecologia é usado apenas para a publicidade e a 

credibilidade do marketing verde torna-se reduzida; não existe uma criação de relações de longo prazo 

com clientes e não há o investimento a um “ataque” de potenciais novo clientes. 

A função marketing deve ser reinventada no sentido de focar toda a organização na OM. A teoria dos 5C 

de Lambin (2000) indica que existem 5 componentes que definem a orientação para o mercado. Esses 

componentes influenciam a decisão de compra, sendo considerados como fatores-chave: cliente final, 

cliente distribuidor, concorrência, clima socioeconómico e coordenação interfuncional. Sendo assim, as 

organizações com OM estudam constantemente as mudanças e comportamentos não só do mercado, 

como também de todos os intervenientes e desenvolvem práticas para que todos os recursos humanos 

sejam parte integrante dessa análise. 

2. Segundo Desphandé, Farley e Webster 

Para estes autores, a definição da OM baseia-se no foco do interesse do consumidor em primeiro lugar 

(Deshpandé, Farley, & Webster, 1993). A OM é uma cultura organizacional onde as atividades são 

direcionadas para a criação de valor de acordo com as necessidades do cliente, por forma a obter lucro 
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a longo prazo - o conjunto de crenças que coloca em primeiro lugar os interesses dos clientes, incluindo 

todos os stakeholders, como os proprietários, os gestores e os funcionários, com vista a desenvolver a 

rendibilidade da empresa no longo prazo (Deshpandé et al., 1993). O OM é como um padrão de 

comportamentos organizacional para que todos os colaboradores tenham normas de comportamento 

focados em manter o interesse do cliente no centro. 

Num estudo comprativo da relação entre a orientação para o cliente, a cultura organizacional, a inovação 

e o desempenho da organização, foram analisados 138 executivos de 50 empresas japonesas 

(Deshpandé et al., 1993). As conclusões referem que existe uma relação positiva entre as três variáveis. 

Em particular, Deshpandé (1999) sugeriu que o conceito de OM pode ser visto por três formas: cultura 

– a crença do cliente em primeiro lugar; estratégia – a criação de valor para o cliente; tática – atividades 

organizacionais integradas de satisfação da necessidade do cliente. 

3. Segundo Day 

Day (1994) afirma que uma organização OM deve identificar e satisfazer as necessidades do cliente de 

forma a ganhar vantagem competitiva no mercado. Assim, a capacidade de resposta face a mudanças 

de mercado incrementa de acordo com a maior aptidão na compreensão da satisfação do cliente, 

trazendo uma vantagem competitiva para com a concorrência da empresa. De acordo com este autor, 

existem três competências necessárias para uma empresa ser considerada como tendo uma OM: 

capacidades internas, capacidades externas e capacidades de expansão. 

A capacidade interna refere-se ao ambiente interno e de gestão organizacional (por exemplo, a gestão 

financeira, a gestão da produção, a gestão dos recursos humanos); a capacidade externa diz respeito ao 

compromisso da empresa com fatores externos, como os consumidores, os fornecedores e os 

distribuidores; a capacidade de expansão é a integração das capacidades internas e externas e o seu 

desenvolvimento, de acordo com a antecipação das necessidades do cliente. Este ponto pode ser 

explorado, por exemplo, pelo serviço pós-venda, serviço de entrega ao cliente e desenvolvimento de novos 

produtos e estratégias de inovação. 

Todas estas aptidões devem ser tomadas e fortalecer a relação com o cliente, uma vez que atualmente 

as suas maiores necessidades centram-se na qualidade dos produtos e serviços. Os clientes com valor 

são aqueles que são importantes e reconhecidos através de opções estratégicas, que incluem critérios 

que não dispensam como, por exemplo, os que apresentam um maior lucro ou mesmo os que são 

difíceis de satisfazer. O foco é, assim, atingir o cliente “alcançável” e estudar as suas necessidades. 

Segundo este autor, os elementos de uma organização orientada para o mercado resumem-se no 

seguinte esquema (Figura 1): 
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Figura 1 - Os elementos de uma Orientação para o mercado (Day, 2000) 
 

A cultura orientada para fora significa que a visão é a criação de valor para o cliente, existe uma procura 

de vantagens competitivas e comportamentos focados nesta crença; as aptidões são a análise e 

compreensão do mercado, a sabedoria na criação de uma relação forte com os clientes chave da 

organização e a capacidade de criar estratégias para lidar com o mercado; a estrutura define a 

organização, os departamentos devem antecipar e ter reposta às necessidades dos clientes, bem como 

às suas mudanças e exigências. 

A base de partilha do conhecimento é a ligação entre os três elementos, onde há o foco na disseminação 

de informação do mercado e clientes. Relativamente à cultura, Day (2001) afirma que cada organização 

tem o seu ideal e comportamentos, mas existem umas que definem que são orientadas para o mercado 

e outras que são centralizadas em si mesmas. 

4. Segundo Narver e Slater 

Estes autores desenvolveram uma estrutura por observação onde sugerem que a orientação para o 

mercado tem por base três comportamentos específicos: orientação para o cliente, orientação para a 

concorrência e coordenação interfuncional. Estes comportamentos deverão ser ações padrão da 

organização (Narver & Slater, 1990). Esta orientação é uma filosofia com o objetivo de criar valor para o 

cliente e como consequência aumentar o desempenho da organização. Neste sentido, para haver uma 

criação de valor é necessário conhecer o mercado e saber quais os pontos fulcrais onde incidir, de acordo 

com o interesse do cliente. A organização deve tomar uma atitude disseminadora de informação do 

mercado e do cliente entre os vários departamentos – o produto/serviço deve ser aperfeiçoado através 

deste conhecimento. 
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A orientação para a concorrência tem por objetivo conhecer as estratégias e produtos dos concorrentes, 

entender quais os seus pontos fortes e fracos, e aprender com estes. Assim, a competitividade, quer ao 

nível do preço, quer da qualidade, assegurará que a organização levará a cabo todo um esforço de 

melhoria contínua e consequentemente uma maior facilidade no alcance da satisfação do cliente. 

Sobre a orientação para a concorrência, Porter (1980) defende que a estratégia é a integração de toda 

a equipa da empresa, todos os funcionários de qualquer cargo/função, na colaboração da pesquisa da 

geração de valor para o cliente. O autor interpreta a concorrência como a pressão sentida entre os 

competidores ou o sentimento de oportunidade de melhoria de posição um em relação a outro. Um 

passo de um concorrente no mundo da indústria afeta o seu rival ao ponto de o incitar à mudança – as 

empresas são mutualmente dependentes. 

Em suma, os autores afirmam que o desempenho organizacional aumenta, através da junção das 

estratégias por si referidas e representam a orientação para o mercado como o triângulo equilátero a 

seguir representado (Figura 2): 

 

Figura 2 - Orientação para o mercado segundo Narver e Slater (1990, p. 23) 
 

5. Segundo Kohli e Jaworski 

Kohli e Jaworski, 1990 resumem a orientação para o mercado unicamente como ações focadas no 

marketing. Ou seja, neste sentido, as organizações orientadas para o mercado são as que implementam 

bases sólidas do conceito de marketing nas suas ações. A empresa deve trabalhar sempre com base no 

conceito de marketing tendo em conta três componentes definidos pelos autores: foco no cliente, 

coordenação de marketing e rentabilidade. Estes três elementos devem ser integrados com o conceito 

de marketing. De assinalar que existe concordância no elemento do foco no cliente com outras teorias 

acima referidas. 
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De um modo geral, vários autores consideram que o foco no cliente pressupõe estudar o que é que tem 

valor para ele e determinar uma estratégia para o atingir, o que não implica necessariamente um estudo 

de marketing. Kohli e Jaworski (1990) afirmam que não basta apenas basear o estudo no foco do cliente, 

ouvir os seus desejos e as suas opiniões, é necessário existir uma inteligência de mercado e agir de 

acordo com ela. 

De acordo com o pensamento destes autores, o marketing é o centro de ação, pelo que apresentam a 

ideia da coordenação do marketing, em que todos os departamentos da empresa devem reunir esforços 

para, em conjunto, ter capacidade de resposta ao cliente, baseados na informação do mercado. Assim 

sendo, tendo em conta estas estratégias, a rentabilidade da empresa será como que uma consequência 

da orientação para o mercado. 

Em conclusão, Kohli & Jaworski (1990) defendem a importância do marketing no âmbito da inteligência 

do mercado, onde toda a informação recolhida desse meio deve ser disseminada para a criação da 

coordenação de toda a organização num único sentido, com o objetivo mútuo da busca da perceção do 

mercado, criando assim essa inteligência de mercado funcional e organizando todas as ações, de forma 

a obter capacidade de resposta ao meio. A inteligência de mercado é a noção ou a antecipação de 

necessidades dos clientes e o conhecimento dos fatores que influenciam a sua mudança. 

Com isto, nasceram os elementos da orientação para o mercado: 

 Recolha e foco na informação de mercado; 

 Disseminação da informação de mercado; 

 Capacidade de resposta face ao mercado. 

Em suma Kohli & Jaworski (1990) definem a orientação para o mercado como a disseminação por todos 

os departamentos do que chamam de inteligência de mercado, criando uma capacidade de resposta às 

necessidades dos clientes. Adicionalmente, os investigadores apresentam um enquadramento da 

orientação para o mercado, onde referem os antecedentes, consequências, fatores condicionantes da 

relação entre a OM e o desempenho organizacional e ainda o que para eles é a teoria da OM. 

2.1.2 Vantagens da Orientação para o Mercado 

O desempenho/performance organizacional é considerado por diversos autores como a maior vantagem 

de uma organização orientada para o mercado. 

Segundo Robledo, Arán & Pérez-Aranda (2014), a OM é uma poderosa ferramenta de gestão do 

conhecimento dos trabalhadores, que proporciona uma vantagem competitiva. A informação partilhada 

desse conhecimento de mercado cria a capacidade de resposta às necessidades do cliente. Os autores 
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afirmam, ainda, que a gestão eficaz do capital humano permite aumentar a competitividade, sendo que 

o seu foco é então a exploração dos colaboradores no sentido de estimular as suas capacidades de 

análise como "vantagem" no mercado. 

É possível definir a vantagem competitiva quando existem empresas que entram no mercado e têm o 

objetivo de otimizar e alcançar o seu mercado, atingindo resultados positivos a curto e longo prazo. Uma 

organização deve ser orientada para o mercado para ser prolongadamente competitiva; as suas ações 

devem ser consistentes com o conceito de marketing: todas as operações devem ter o cliente como foco 

(Safarnia & Akbari, 2011). 

A vantagem competitiva refere-se a uma posição de superioridade de uma empresa no mercado, em 

relação aos seus rivais. Como exemplo, o autor Porter (1980) afirma que uma empresa pode alcançar 

vantagem de custo quando opera a mais baixo custo que os seus rivais, mas oferece um produto 

equiparável. Aponta também o exemplo quando uma organização oferece algo superior aos rivais, 

obtendo uma vantagem de diferenciação. 

A inovação de estratégias combinadas com aprendizagem originam produtos e processos vantajosos 

competitivamente, proporcionando a constante “renovação de inovação” da empresa, que leva ao 

posicionamento na frente do mercado, pela expansão de novos horizontes. Ou seja, a orientação para o 

mercado, conduz à inovação que, por si, conduz ao aumento dado desempenho (Menguc, Auh, & Shih, 

2007). 

O compromisso com o cliente pode ser criado pela capacidade de inovação e desenvolvimento de novos 

produtos (Kirca, Jayachandran, & Bearden, 2005). Segundo Kumar, Jones, Venkatesan e Leone (2011), 

as entidades superiores de uma organização devem compreender esta orientação estratégica para 

manter o desempenho na presença de mudanças rápidas das condições de mercado. Para os autores, 

o próprio conceito de marketing surgiu como uma das primeiras estruturas estratégicas na obtenção de 

vantagens competitivas. A orientação para o mercado providencia a satisfação do cliente, mas a longo 

prazo. Se a concorrência não imitar, haverá benefícios. Ou seja, a curto prazo, a orientação para o 

mercado traz imediatamente benefícios sustentáveis, se existir uma capacidade de antecipar as 

necessidades dos consumidores mais rápido do que os concorrentes (De Geus, 1988).  

As organizações que mais cedo obtiverem a sua orientação para o mercado, focando-se nas 

necessidades dos clientes e antecipando-se aos rivais, poderão evoluir no seu negócio, desenvolvendo 

produtos e serviços inovadores, uma vez que esta orientação tem um efeito positivo no desempenho 

organizacional (Kumar et al., 2011). As empresas que optam por esta estratégia mais tarde perdem 
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vantagens a nível de vendas e lucro, enquanto que as precursoras conseguem uma vantagem competitiva 

sustentável. 

Após medição e análise por vários métodos da orientação para o mercado, Day (2001) verificou que 

quando se compara uma organização orientada para o mercado com outra não orientada, o desempenho 

e o lucro são maiores. As vantagens nessas empresas são maiores, não só a nível de vendas e de 

destaque no mercado, mas também ao nível do próprio cliente, uma vez que se destacam pela sua 

relação de lealdade e qualidade (Kirca et al., 2005). Sempre que o cliente está satisfeito, existe um 

aumento da durabilidade média da relação entre este e a empresa, provocando uma vantagem na 

eventualidade de haver uma menor elasticidade no preço, o custo de transação de mercado é reduzido 

e a imagem da empresa mantém-se como positivamente identificada (Fornell, 1992). 

Slater e Narver (2000) adotam também esta perspetiva, defendendo que as empresas que se focam 

numa ideologia de orientação para o mercado possuem um desempenho superior, uma vez que tanto 

os consumidores como os colaboradores se encontram satisfeitos e motivados. 

Um cliente satisfeito é aquele que vê as suas expetativas superadas. As empresas orientadas para o 

mercado estudam constantemente o mercado e sabem onde surpreender o cliente. Parte desse 

conhecimento advém da observação de fracassos de grandes competidores. A superação tem por base 

fatores como o design, a distinção, a qualidade e a durabilidade. Quando os clientes estão satisfeitos, 

ficam dispostos a aceitar ofertas da empresa e a pagar sem considerar o preço. Ao gostar do tipo de 

serviço, entra na sua zona de conforto e tem menos propensão a mudar os seus hábitos e assim sendo, 

a organização pode lucrar mais nesta situação, alargando os seus valores. Estes mesmos consumidores 

mais acomodados terão maior facilidade em comprar grandes volumes dentro da linha de oferta da 

organização. Outra vantagem desta satisfação do cliente é o facto de ser muito mais provável haver uma 

recomendação da empresa por parte deste, uma vez que a organização cria uma espécie de 

imagem/marca de confiança para com o seu consumidor, sendo valorizada a cada feito/serviço positivo, 

aumentando, também, a sua reputação no mercado (Urdan, 2004). 

Um outro benefício da orientação para o mercado tem igualmente relação com a satisfação do cliente e 

o lançamento de novos produtos. Uma organização com reputação transmite confiança ao consumidor 

para arriscar num novo produto. As grandes marcas, quando lançam algo novo no mercado, fazem 

inclusive o cliente “pensar” que tem a necessidade de adquirir o produto. 

Kohli, Jaworski, e Kumar (1993) complementam e acrescentam uma teoria ao contexto das vantagens 

da orientação para mercado, com o seu estudo sobre os antecedentes e as consequências dessa 

orientação: os colaboradores tornam-se muito mais motivados ao fazer parte de uma organização 
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reconhecida e dinâmica; a organização tem um maior desempenho; independentemente do estado do 

mercado e da sua turbulência, estando uma empresa orientada para o mercado, aumentará sempre o 

seu desempenho.  

Na sua pesquisa, Zhou, Gao, Yang e Zhou (2005) questionaram 2754 empregados de 180 empresas na 

China e concluíram que a orientação para o mercado e a inovação melhoram fortemente o empenho e 

atitude dos colaboradores. Estes comprometem-se lealmente com o trabalho, estando satisfeitos e 

confiantes no futuro da organização. Acrescentam, ainda, que atitudes de superiores carismáticos e 

inovadores têm igualmente impacto na motivação dos colaboradores. 

2.1.3 A Orientação para o Mercado e o Desempenho Organizacional 

A divergência de opiniões em torno do conceito de OM também pode estar relacionada com o tipo de 

estudo, tendo como exemplos o crescimento no mercado, o lucro e o desenvolvimento do novo produto, 

e também com o tipo de escala da medição utilizada. O poder de afetar o desempenho organizacional 

depende igualmente do contexto (local) e do tipo de amostra usada na investigação (Langerak, 2003). 

Tendo isto em consideração, Day (1994) admite que a união de esforços entre departamentos num único 

sentido de pesquisa pela criação de valor para o cliente, traduz-se num aumento do desempenho. A 

orientação para o mercado leva ao compromisso dos colaboradores para com a organização, uma vez 

que possuem objetivos comuns e permanecem numa relação de partilha de satisfação entre todos os 

colegas de trabalho, sendo que a confiança aumenta pois existe o sentimento de contribuição e utilidade 

para o aumento do desempenho da empresa – sensação de orgulho (Kohli & Jaworski, 1990). 

As empresas utilizam o desempenho como significado de alcance dos objetivos, como indicador de 

produtividade e como plano de ajuste nos erros anteriores. Por outras palavras, a organização utiliza o 

desempenho atual para melhorar o desempenho futuro (Lee, Kim, Seo, & Hight, 2015) . 

A literatura analisada revela que as empresas inovadoras e orientadas para o mercado superam a 

concorrência, obtendo um desempenho superior (Kara, Spillan, & DeShields Jr, 2005). As descobertas 

nas investigações indicam que a orientação para o mercado e o desempenho do marketing e financeiro 

estão significativamente relacionados positivamente (Sin, Tse, Heung, & Yim, 2005). 

Jiménez-Jiménez e Cegarra-Navarro (2007), após a análise dos dados resultantes do seu estudo, indicam 

que a orientação para o mercado só influencia o desempenho da empresa, quando existe em conjunto 

com uma filosofia de aprendizagem organizacional. 

Atualmente referenciam-se algumas medidas de desempenho organizacional, tais como o crescimento 

do lucro, o crescimento de vendas, o sucesso no desenvolvimento do novo produto, a vantagem 
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competitiva e a melhoria no desempenho (Harrison-Walker, 2001). São, ainda, referidos como 

indicadores de desempenho, o time-to-market, a retenção de clientes, a possibilidade de pagamento por 

parte dos clientes, a propensão para difundir aspetos negativos “boca-a-boca” entre os clientes, a 

propensão do consumidor para alternar entre marcas, a propensão do cliente para ter a perceção do 

valor do produto, o sucesso no desenvolvimento do novo produto, o total de vendas e crescimento, a 

rentabilidade global, o retorno no investimento e a quota de mercado (Doyle & Hooley, 1992). A medição 

do desempenho é de elevada importância para a gestão da eficácia e eficiência de uma empresa. Desta 

forma tem vindo a ser um tema em crescente estudo, em paralelo com o realce do marketing 

organizacional (Pun & White, 2005). Vários artigos no âmbito da gestão têm sido igualmente escritos 

acerca do conceito de marketing aliado ao conceito de orientação para o mercado e a forma como estes 

afetam o desempenho organizacional (Jiménez-Jiménez & Cegarra-Navarro, 2007). 

Como já foi referido, segundo a visão de Kumar et al. (2011), só se adquire um desempenho sustentável 

quanto a empresa é orientada para o mercado a curto prazo, caso contrário, a longo prazo só se tornará 

vantajosa esta orientação após um período moroso ou então com custos. Adicionalmente Kokemuller 

(s.d.) aponta que uma forte orientação para o mercado só se alcança com custos significativos a nível 

de estudo de mercado, para obter uma boa inteligência de mercado e com capacidade de resposta, de 

acordo com o desenvolvimento da tecnologia. Existe também a necessidade de um investimento em 

bases de dados de análise de informações de clientes e na remodelação de estratégias e processos de 

trabalho. A mudança no próprio produto ou serviço acarreta gastos de investimento em novos 

equipamentos. 

2.1.4 Medição da Orientação para o Mercado 

O tema OM tem suscitado interesse não só nos investigadores, mas também a nível académico. Foi no 

início dos anos 90 que esta questão adquiriu um crescimento acentuado na atenção atribuída entre os 

estudiosos de marketing. Notoriamente, a maior parte dos resultados alcançados no estudo do 

desempenho da OM foram obtidos através de investigação empírica (Kohli & Jaworski, 1990). Estes 

estudos debatiam como adotar a filosofia da OM, no entanto, a maioria em nada se pronunciava sobre 

como medir esse grau de orientação, ou de como entender se determinada organização estava, de facto, 

orientada para o mercado, fazendo a sua mensuração. 

Quando começaram a surgir escalas de mensuração, rapidamente se geraram diferentes discussões 

com opiniões diversificadas. As opiniões dividiam-se essencialmente ao redor de duas escalas: MARKTOR 

e MKTOR. Estas escalas são consideradas como as mais credíveis, a nível de aplicação prática, por parte 
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dos académicos e investigadores e ainda as que geram mais opiniões divididas e contrárias. 

Seguidamente, apresentam-se as principais escalas de OM segundo Langerak (2003) e os seus 

respetivos autores: 

o Deshpandé e Farley (1998), escala MORTN; 

o Deshpandé, Farley e Webster (1993); 

o Kohli, Jaworski e Kumar (1993), escala MARKOR; 

o Narver e Slater (1990), escala MKTOR. 

As escalas de medida de OM medem a que nível as organizações estão inseridas nesta cultura. Permitem 

simultaneamente colocar em prática o conceito e a verificação se as empresas são sucedidas ou não na 

sua implementação. Algumas, adicionalmente, apresentam resultados do antes e do depois da aplicação 

da política OM (Green, Chakrabarty, & Whitten, 2007; Greenley, 1995; Grewal & Tansuhaj, 2001; Narver 

& Slater, 1990; Kohli & Jaworski (1990); Kumar, Jones, Venkatesan, & Leone, 2011; Sin, Tse, Yau, 

Chow, & Lee, 2003; Slater & Narver, 2000).  

Assim, observa-se que antes da aplicação das práticas OM, é necessário determinar qual a situação 

atual, para posteriormente aplicar medidas de melhoria desejadas (Matsuno & Mentzer, 2000). Segundo 

Oczkowski e Farrell (1998), a crescente valorização do tema da OM no estudo de marketing, 

paralelamente ao crescimento de alternativas na medição do mercado, proporcionaram dois desafios 

aos investigadores: (i) desenvolver métodos para distinguir/separar as várias alternativas das medidas 

do mesmo constructo; (ii) contribuir para a literatura da OM, através de estudos empíricos que avaliem 

as principais escalas de medida, como a MARKOR e MKTOR. 

1. A escala de Narver e Slater: MKTOR 

Apesar deste tema ter atraído muitos dos estudiosos de marketing e gestão, poucas conclusões foram 

retiradas a nível da medição da OM. Iniciaram-se então as sistemáticas pesquisas na tentativa da 

compreensão dos trabalhos de Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990), as escalas MKTOR e 

MARKOR, respetivamente, que constituem as abordagens mais significativas relativamente à medição 

da OM (Hou & Lv, 2013). 

O conceito ou escala MKTOR, de Narver e Slater (1990), é uma teoria considerada válida para a medição 

da OM. Este constructo apresenta-se também como uma forma de avaliar se a OM de uma organização 

afeta o seu desempenho. 

Segundo Narver e Slater (1990), o modelo desenvolvido revela uma OM como sendo um constructo 

unidimensional, tendo por base três componentes comportamentais: orientação para o cliente, 

orientação para a concorrência e coordenação interfuncional. Inicialmente, a escala MKTOR era 
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constituída por 21 variáveis, no entanto, a baixa fiabilidade e obtenção de resultados inconclusivos, 

aquando da utilização de 2 componentes da escala, levaram à sua retirada, sendo que atualmente a 

escala conta com 14 variáveis. Estas variáveis dividem-se em (6) orientação para o cliente, (4) orientação 

para a concorrência e (4) coordenação interfuncional. 

As alterações à escala ocorreram quando os autores decidiram realizar um teste, baseando-se num 

estudo da sua aplicação numa amostra de 140 organizações de negócio americanas de commodities e 

não commodities. 

Os resultados comprovaram a relação existente entre o desempenho organizacional e a OM. 

2. A escala de Kohli e Jawroski: MARKOR 

A necessidade e a procura de modelos conceptuais e a investigação empírica levadas a cabo pela escassa 

informação na medição da OM conduziram (Kohli e Jaworski, 1990) ao desenvolvimento do seu próprio 

constructo. A sua proposta de investigação debruça-se na escala MARKOR e é constituída por 3 

componentes: produção de informação de mercado/inteligência de mercado, disseminação da 

informação de mercado e resposta ao mercado. Inicialmente, esta escala era constituída por 32 variáveis, 

no entanto, após ter sido submetida a 3 fases de testes com diferentes amostras, foi reduzida a 20 

variáveis. 

O primeiro estágio contou com o teste realizado a uma amostra de 230 membros da American Marketing 

Association; o segundo foi aplicado a executivos de marketing de 222 empresas de diferentes áreas de 

negócios e o terceiro estágio contou com a correlação dos resultados anteriores. Sendo assim, e como 

referido anteriormente, a escala MARKOR ficou constituída por: 6 variáveis relativas à inteligência de 

mercado, 5 no que toca à disseminação da informação do mercado e 9 relativas à capacidade de 

resposta face ao mercado. 

De uma forma resumida, a escala MARKOR testa o grau com que uma organização dissemina o 

conhecimento e a importância da OM pelos seus departamentos, horizontal e verticalmente, bem como 

o planeamento, a realização e o foco em atividades de difusão de toda a informação relativa ao mercado, 

por toda a organização. A adoção de um marketing interno e externo, de aprendizagem contínua, gera a 

esperada resposta ao mercado (Kohli et al., 1993). 

3. A escala de Lambin 

Lambin (2000) apresenta uma vasta lista de pontos de análise da orientação para o mercado. O 

questionário é constituído por 40 frases que têm como objetivo entender a relação da empresa com o 

mercado. A escala de medida vai de zero a dez e está dividida em coordenação interfuncional, 

macroambiente, concorrentes, distribuidores e clientes diretos. 
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Na primeira fase o autor analisa de que forma toda a organização trabalha, ou não, direcionada para o 

cliente e reúne esforços de uma forma integrada para toda a sua estrutura ter um único objetivo. Na 

segunda fase, é notório o intuito na escala de perceção da visão da empresa em relação a problemáticas 

da atualidade, tais como evolução tecnológica, desafio ambiental, política e outros fatores que provocam 

instabilidade em determinadas situações. Na terceira fase é abordado o tema da concorrência como 

uma oportunidade de evolução. Na quarta fase é aplicado o mesmo conceito anterior mas em relação 

aos distribuidores. Por fim, o último ponto analisa a relação da empresa com o cliente e a sua orientação 

para satisfazer as suas necessidades, bem como as estratégias desenvolvidas para reter o seu interesse. 

2.2 Desenvolvimento de um novo produto 

Atualmente, a competição no lançamento de um produto é cada vez maior, em que o tempo de vida é 

muito curto e existe demasiada oferta. As empresas lutam para que o seu produto permaneça o máximo 

de tempo possível no mercado e que seja a melhor escolha para o consumidor. Consequentemente a 

sua flexibilidade estratégica e produtiva deve ser maior. 

Os clientes são cada vez mais exigentes, num mercado mais competitivo. Sendo assim, uma organização 

que pretenda manter-se competitiva, deve adotar estratégias de criação de valor para estes 

consumidores, através dos seus produtos e serviços. É com esta problemática que surge a orientação 

para o mercado, onde se tem em atenção as constantes mudanças das necessidades do cliente, 

tornando a empresa adaptável ao mercado, e sendo de grande importância estar em constante 

aprendizagem com o mercado. 

Nos últimos anos tem havido um aumento substancial no estudo da relação entre a orientação para o 

mercado e o desenvolvimento de um novo produto. Apesar de muitos resultados se apresentarem 

inconclusivos, é sabido que tal se deve ao facto da medição da orientação para o mercado de uma 

organização não ser ainda consensual. Recentemente a investigação tem-se mostrado abrangente no 

estudo do que conduz ao desempenho global de uma empresa, tendo em conta o desenvolvimento de 

produtos inovadores. Ou seja, o foco dos investigadores tem-se debruçado no efeito que a orientação 

para o mercado provoca no desenvolvimento de um novo produto. As descobertas demonstram que tanto 

a orientação para o cliente como para o concorrente, coordenados funcionalmente são significativos para 

o desenvolvimento de um novo produto e a orientação para o mercado providencia a inovação e a 

competitividade (Augusto & Coelho, 2009). 

Um grande número de estudos empíricos reconheceram que existe uma forte ligação entre a orientação 

para o mercado e o aumento de lucro, da quota de mercado, do sucesso do novo produto e da satisfação 
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do cliente (Sin, Tse, Heung, et al., 2005). Assim, a orientação para o mercado é positivamente 

relacionada com o desempenho organizacional, uma vez que a empresa conhece os consumidores e os 

concorrentes, sendo assim mais fácil a perceção do mercado alvo, o desenvolvimento de novos produtos 

e o desempenho organizacional. Os fatores mencionados proporcionam acima de tudo uma vantagem 

competitiva no desenvolvimento dos novos produtos (Hart, Hultink, Tzokas, & Commandeur, 2003). Tal 

como vários autores afirmam em relação à orientação para o mercado, esta também é apresentada 

como necessária para a integração de todos os departamentos da empresa no desenvolvimento de um 

novo produto com sucesso. É suficiente que uma área funcional não esteja interligada para que a 

probabilidade do desenvolvimento de um novo produto seja um insucesso. 

2.2.1 Fases do desenvolvimento de um novo produto 

O lançamento de novos produtos é um fator necessário para obter vantagem competitiva. Atualmente a 

disputa e a pressão competitiva é cada vez maior para a sobrevivência de uma empresa, uma vez que 

existe um rápido desenvolvimento e mudança na tecnologia, onde os consumidores querem comprar e 

criam necessidades, que outrora não existiam; e o produto torna-se na maior parte das vezes 

rapidamente obsoleto. Para combater este facto, as empresas devem investir na investigação e 

desenvolvimento das tendências do mercado, criando estratégias de sobrevivência (Ali, Krapfel, & 

Labahn, 1995).  

O lançamento de um novo produto deve ser devidamente planeado, desde o seu desenvolvimento até à 

sua venda. Esta gestão estratégica será crucial para o sucesso ou fracasso do produto e o planeamento 

do processo adequado será sempre necessário (Chiu, Chen, Shyu, & Tzeng, 2006). O lançamento de 

um produto acarretará sempre custos elevados e é a fase mais arriscada do desenvolvimento do novo 

produto, no entanto a maioria dos gestores não planeia devidamente esta etapa (Calantone & Di 

Benedetto, 2012).  

O planeamento do desenvolvimento de um novo produto deverá incidir na identificação do mercado-alvo, 

estabelecer um plano de marketing mix e controlar o seu desenvolvimento. Ou seja, existe uma 

ponderação de o que, onde, quando e porque lançar o produto no mercado (Hultink, Griffin, Hart, & 

Robben, 1997). Os autores Wang e Lee (2011) reforçam esta ideia apontando elementos estratégicos 

para o desenvolvimento do novo produto: noção de requisitos iniciais (planeamento), desenvolvimento e 

definição do lançamento de um produto. Na fase de planeamento, os gestores devem pesquisar os 

melhores fornecedores, o processo de produção mais rentável e as estratégias de marketing mais 

profícuas. 
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Os autores Booz, Allen, e Hamilton (1982) concluíram que cada processo de DNP difere de indústria 

para indústria e de empresa para empresa, devendo ser adaptado de acordo com os seus recursos e 

objetivos. Em consequência, muitos foram os investigadores que procuraram definir as fases do DNP, 

porém baseados em estudos intensivos e variados resultados estatísticos, estes autores propõem o 

chamado modelo BAH. Neste modelo as 7 fases do processo DNP são apresentadas segundo o esquema 

apresentado na figura 3. 

Figura 3 - Fases do desenvolvimento do novo produto segundo Booz, Allen e Hamilton (1982) 

 

Neste contexto, a estratégia do desenvolvimento do novo produto procura estabelecer a conexão entre 

os objetivos da organização e a determinação de diretrizes, tendo em conta a geração da ideia e a seleção 

do que realmente será valorizado. Este ponto estipula estrategicamente o que efetivamente será 

necessário para prosseguir com o DNP. 

Na fase da geração da ideia serão apontadas as características de interesse no produto e é também 

realizada uma pesquisa de possíveis oportunidades de crescimento. Este procedimento conta com a 

integração das ideias de clientes, colaboradores e fornecedores. Todas as ideias devem ser aceites numa 

fase inicial, uma vez que posteriormente irá ser realizada a sua triagem. Na triagem serão selecionadas 

as ideias com maior potencial e viabilidade, para futuramente serem investigadas mais 

aprofundadamente. 

No ponto da análise de negócio, as ideias geradas anteriormente serão analisadas em termos 

quantitativos, relativamente ao que realmente podem proporcionar: se serão lucrativas, se haverá retorno 

no investimento e se existirá um bom volume de vendas. Adicionalmente serão discutidos temas como 

as barreiras do negócio, a concorrência, o mercado-alvo e as estratégias de marketing. 

Já na fase de desenvolvimento, segundo os autores, ocorre a conversão e a projeção do que está em 

papel para algo físico demonstrável. 
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O teste é a etapa onde o produto é testado no mercado antes do seu lançamento, para prevenir erros e 

críticas e obter oportunidades de melhoria antecipadas. 

Na última etapa, a de comercialização, é onde se aguardam os resultados positivos de feedback, em que 

o objetivo é a superação das necessidades do consumidor. O lançamento deve ser monitorizado e contar 

com a observação dos movimentos da concorrência. Qualquer erro deve ser imediatamente corrigido 

(Booz et al., 1982). 

2.2.2 Fatores críticos para o desenvolvimento de um novo produto 

O sucesso do DNP está relacionado com a compreensão e antecipação do mercado, identificando 

oportunidades potenciais para o negócio. O investimento da organização fundamenta-se na utilização de 

recursos para identificar o melhor momento para o lançamento do produto no mercado (Alexe & Alexe, 

2015). 

Nas últimas décadas a investigação dos fatores determinantes para o sucesso ou insucesso do DNP, 

tem sido intensa. Os fatores que garantem o êxito no mercado são os denominados fatores críticos de 

sucesso e cada organização deve identificar os seus. O objetivo é através desses fatores criar um 

processo onde a inovação do produto seja um sucesso, sendo possível transformar uma ideia num 

projeto realizado (Bhuiyan, 2011). O benchmarking pode ser uma ótima ferramenta para identificar os 

fatores críticos de sucesso do DNP de grandes empresas e da concorrência. Esta análise permite a 

comparação do sucesso e do fracasso das outras organizações, originando uma aprendizagem com os 

erros do mercado e com os processos DNP que obtiveram êxito (Cooper & Kleinschmidt, 1995). 

A ampla literatura acerca do tema demonstra diferentes perspetivas relativamente à enumeração de 

fatores críticos, de autor para autor (Silva, Toledo, Mendes, & Jugend, 2006). 

Cooper e Kleinschmidt (2007) ao longo das suas enumeras pesquisas sobre o tema, definiram 9 fatores 

críticos chave no DNP: processo de elevada qualidade do novo produto; estratégia definida do novo 

produto para a unidade de negócio; recursos humanos e financeiros adequados de pessoas e dinheiro; 

I&D investidos no desenvolvimento do novo produto; equipas de elevada qualidade do novo produto; 

gestão comprometida e envolvida no novo produto por parte dos superiores; clima e cultura de inovação; 

uso de equipas multifuncionais; gestão e responsabilidade por parte de superiores para os resultados do 

novo produto. 

Cooper e Kleinschmidt (1994) afirmam ainda que a orientação para o mercado serve como base do 

sucesso do DNP e consideram essa orientação um fator crítico, uma vez que a empresa entende e 

analisa o mercado, transportando essa informação para a execução do produto. Para ser bem-sucedida, 
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a organização deve ambicionar “um produto diferenciado com benefícios únicos para o cliente e valor 

superior” (Cooper, 2000, p. 55) 

Silva et al. (2006) descrevem o sucesso do novo produto de acordo com a estratégia de abordagem de 

variáveis controláveis e não controláveis da organização. Na sua pesquisa os autores selecionaram uma 

amostra de 62 empresas e demonstraram unanimidade ao afirmarem como sendo fatores críticos de 

sucesso do DNP: o grau de inovação, as características do mercado-alvo, as características do produto, 

as fontes de tecnologia, as competências da empresa, a competência do líder do projeto, a integração, 

a organização do processo de desenvolvimento do produto, a qualidade da execução das atividades do 

processo de desenvolvimento do produto e a qualidade de outras atividades relacionadas com o DNP. 

Através do processo de DNP adquirem-se competências de inteligência de mercado, organizacionais e 

tecnológicas – a probabilidade de sucesso do novo produto aumenta, bem como a aprendizagem de 

métodos e descoberta de novas ferramentas para futuros projetos. 

De uma forma geral, existem fatores críticos considerados gerais por parte dos investigadores: o custo, 

a qualidade, o desempenho e a exclusividade (Poolton & Barclay, 1998). Ernst (2002) opina que quando 

se mencionam fatores relacionados com atributos da empresa, podem ser destacados as equipas 

multifuncionais, a competência do gestor do projeto e a integração dos responsáveis pelo DNP, bem 

como o seu grau de compromisso e a comunicação entre os departamentos da organização. Já Gerwin 

e Barrowman (2002) afirmam que o que realmente é importante são os fatores que afetam o 

desempenho do DNP, tais como o time-to-market, o custo do produto e da produção e a qualidade. 

Brown e Eisenhardt (1995) defendem ainda fatores chave como a equipa envolvida no projeto, o líder, a 

participação dos gestores e o envolvimento de fornecedores e clientes, ou seja, uma integração parcial 

da cadeia de abastecimento. 

A contribuição de Poolton e Barclay (1998) nesta problemática traduziu-se na ideia de que existem dois 

tipos de fatores críticos para o sucesso do DNP, os táticos e os estratégicos. Os primeiros enquadram-

se em aspetos de envolvimento da gestão de topo da organização, da ambição na inovação, do 

compromisso e incentivo ao empreendedorismo, bem como na abertura para novas ideias. Os segundos 

envolvem comportamentos de integração da organização, como a comunicação interna e externa e com 

o cliente e o foco no aumento da qualidade para satisfação do cliente. Por último, importa realçar o 

estudo de Toni e Boehe (2006) que apontam três perspetivas de fatores: os fatores organizacionais de 

produção, os fatores operacionais e os fatores de análise do mercado. Por um lado, a eficiência de 

produção e as estratégias de redução de prejuízo, por outro, o foco na inovação e na retirada de 

informação do mercado e a integração de interesses da empresa e do consumidor. Estes autores 
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defendem que o panorama ideal seria as organizações seguirem uma combinação das três perspetivas, 

algo que raramente se presencia, sendo esta principal causa do fracasso do DNP. 

2.3 Inovação, orientação para o mercado e desenvolvimento de novos produtos 

Vários autores afirmam que o papel da inovação na orientação para o mercado tem vindo a ser esquecido 

durante os estudos sobre o tema (Augusto & Coelho, 2009). O rápido avanço tecnológico e a constante 

mudança de necessidades do consumidor determinaram a abertura de fronteiras na inovação por parte 

das empresas que ambicionassem manter a sua competitividade no mercado (Cooper, 2000). 

A inovação é a criação de novos produtos e processos, a entrada em novos mercados, a conceção de 

novas organizações, restruturando recursos de produção e a organização industrial (Schumpeter, 1934). 

A criação de um produto de valor superior, de qualidade elevada, inovador e de custo reduzido pode 

transformar-se numa necessidade do cliente, até mesmo pela sua exclusividade. É através deste 

raciocínio que Cooper e Kleinschmidt (1987) fundamentam que o desempenho superior ou sucesso do 

novo produto pode depender do foco na inovação da organização. 

O investimento em competências e recursos a nível do marketing proporciona uma vantagem em relação 

ao desenvolvimento/criação da ideia do novo produto, à análise de oportunidade de mercado, ao teste 

do produto e à sua comercialização. Os recursos especializados exclusivamente nessas tarefas poderão 

dedicar-se ao lançamento de um produto diferenciado, melhorando as suas características de acordo 

com o desejo do cliente. O incentivo ao empreendedorismo através do envolvimento da gestão de topo, 

a recompensa do sucesso, o entendimento do processo, a liberdade de comunicação e a partilha de 

informação entre os diferentes trabalhadores de diferentes cargos, estimula a criatividade e a motivação. 

O sucesso do DNP e da inovação depende da aversão ao risco, tolerância de debate de ideias e fracasso. 

Em suma, o clima organizacional é fundamental para o incentivo ao desafio, geração de ideias e 

criatividade. 

Os autores Deshpandé e Farley (2004) dedicaram o seu estudo a tentar compreender em que medida a 

cultura organizacional, orientação para o mercado e inovação afetam o desempenho de empresas 

competitivas. No âmbito da investigação de organizações orientadas para o cliente, o Marketing Science 

Institute (MSI) apontou como uma necessidade a integração da cultura organizacional, a orientação para 

o mercado e a inovação para o aumento do desempenho organizacional (Marketing Reseach Institution, 

2008). A cultura orientada para o mercado origina um desempenho superior, uma vez que novos 

produtos são desenvolvidos e levados para o mercado. Essa orientação acarreta uma inovação 
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organizacional e o sucesso do novo produto. No entanto, poucas conclusões existem acerca das 

atividades de DNP e OM que fomentam esse desempenho superior (Langerak, Hultink, & Robben, 2004).  

Porém, Langerak et al. (2004) obtiveram resultados que evidenciam que a orientação para o mercado 

está relacionada positivamente com a vantagem do produto e a competência, em particular, 

relativamente ao teste do mercado, ao lançamento orçamentado, à estratégia de lançamento e às táticas 

de lançamento. A vantagem do produto e a proficiência de táticas de lançamento estão positivamente 

relacionadas com o desempenho do novo produto, que por sua vez está positivamente relacionado com 

o desempenho da empresa. Ou seja, diretamente, a orientação para o mercado não tem relação com o 

desempenho do novo produto, mas indiretamente isso verifica-se, bem como a nível do desempenho 

organizacional. 

Em contrapartida, existem estudos de investigação que revelam resultados que demonstram que 

dependendo de fatores e do clima da organização, a orientação para o mercado afeta positivamente o 

desempenho do novo produto e o desempenho organizacional (Slater & Narver, 2000). Uma cultura 

orientada para o mercado pode levar a benefícios a nível de marketing da empresa e do desenvolvimento 

de novos produtos. No entanto, ter a capacidade de compreender as características que levam ao 

sucesso do produto é crucial (Gatignon & Xuereb, 1997). 

2.4 Síntese do capítulo 

De um modo geral, segundo os vários autores a orientação para o mercado tem um papel fundamental 

no desempenho da organização. Esta orientação permite obter uma vantagem competitiva, melhorar a 

relação com o cliente e harmonizar o ambiente organizacional a nível de recursos humanos. 

O desenvolvimento de um novo produto deve ser bem ponderado. Existem várias fases descritas na 

literatura tendo em conta teorias sobre o desenvolvimento de um novo produto, de uma forma geral é 

afirmado que é imperativo ter contacto permanente com as informações do mercado, para decidir 

quando, como e onde lançar. É então que surgem os fatores críticos de sucesso para desenvolvimento 

de um novo produto, que compreendem comportamentos analisados contra falhas nesse processo. 

A inovação, a orientação para o mercado e o desenvolvimento de novos produtos estão inteiramente 

relacionados. A chave de um mercado em constante mudança é a aposta na inovação, clientes e 

produtos que satisfaçam a inclusão dos requisitos dos clientes ou até mesmo os antecipem.
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3. O MODELO E AS PROPOSIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo é descrita a ferramenta desenvolvida para ser aplicada e testada no estudo de caso. 

Através deste modelo será possível formular proposições para avaliar a orientação para o mercado da 

empresa e para analisar se esta conseguirá um bom desempenho no desenvolvimento de um novo 

produto. 

Este modelo foi desenvolvido após uma revisão bibliográfica acerca do desenvolvimento de novos 

produtos e da sua relação com a orientação para o mercado e também por observação direta do 

comportamento de uma organização. A sua formulação advém da junção de questões presentes nas 

escalas de Narver e Slater (1990) e Kohli et al. (1993), com questões elaboradas no âmbito de vários 

fatores críticos que contribuem para o sucesso do desenvolvimento do novo produto segundo vários 

autores. 

A informação reunida possibilitou a criação de um guião (em Apêndice) para a entrevista que é aplicada 

na investigação. Esta ferramenta é útil pois permite obter informação que dificilmente seria conseguida 

num inquérito, através da interação e recolha de reações dos entrevistados. A postura de quem é 

entrevistado pode igualmente ser analisada e a estratégia da questão apresentada pode ser alterada 

caso não se obtenha a resposta que se pretende. 

A entrevista foi realizada a diferentes pessoas de diferentes departamentos, com o intuito de verificar se 

a informação das necessidades do cliente está inteiramente disseminada por toda a organização, sendo 

este um dos requisitos cruciais, segundo a literatura, para uma empresa se apresentar orientada para o 

mercado. Esta diversidade dos entrevistados permitiu obter uma visão diferente do que está a ocorrer 

na empresa, ou seja, possibilita a obtenção de diferentes perspetivas. 

O objetivo principal do modelo conceptual foi a investigação da influência da orientação para o mercado 

no desempenho da organização, neste caso específico, no desenvolvimento de um novo produto. Ou 

seja, antes da decisão do desenvolvimento do novo produto, a empresa deve ser analisada quanto ao 

seu grau de orientação para o mercado, uma vez que caso não se verifique esse facto, o seu novo produto 

pode fracassar. 

O modelo seguidamente apresentado foi desenvolvido através da conjugação de dois outros igualmente 

idealizados. Isto é, por um lado, temos as proposições indicativas da presença de um comportamento 

orientado para o mercado numa organização e, por outro, as proposições que implicam o sucesso do 

novo produto, ou seja os fatores críticos de sucesso do desenvolvimento do novo produto. 
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Seguidamente são apresentadas as proposições dos dois modelos e, no final, o modelo resultante da 

conjugação. 

3.1 Modelo 1 – Indicadores de Orientação para o Mercado 

 

Figura 4 - Primeiro modelo - Indicadores de orientação para o mercado 

P1: Existe correspondência entre a relação com o cliente e o foco nas suas necessidades e a orientação 

para o mercado. 

A literatura sugere que a existência de uma relação sólida entre o consumidor e a organização origina 

um reforço seguro na sua competitividade e provoca um impacto positivo no seu desempenho 

organizacional. Uma relação de curto prazo deve ser substituída por uma duradoura entre o comprador 

e o vendedor, ou seja, devem desenvolver relações de longo prazo para se manterem competitivos no 

mercado (Sin et al., 2005). 

Manter uma relação de negócio a longo prazo é considerado mais eficiente do que procurar 

constantemente novos clientes. Investigar as estratégias correspondentes à relação entre o cliente e a 

organização aumenta o potencial relativamente ao desempenho da empresa. Tal só é possível quando 

esta se encontra orientada para o cliente/mercado (Alteren & Tudoran, 2015). 

A interação cliente-vendedor é influenciada pelo meio envolvente, dependência, confiança, objetivos 

comuns, compromisso, satisfação e adaptação. Além do mais, é de realçar igualmente a importância da 

relação com os distribuidores, os fornecedores e os stakeholders (Anderson, Håkansson, & Johanson, 

1994). 

A relação entre o cliente e a organização pode ser considerada para além de uma estratégia de marketing, 

isto é, uma filosofia para um negócio bem-sucedido, sendo que deverá ser adotada uma cultura que 

coloca a relação com o cliente no centro da estratégia da empresa. 
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Segundo Sin et al. (2005) a relação consumidor-vendedor como vantagem competitiva pode ser resumida 

no constructo unidimensional composto por 6 elementos: confiança, bonding, comunicação, valor 

partilhado, empatia e reciprocidade. 

Quanto maior o nível de confiança entre o comprador e o vendedor, maior a probabilidade de a longo 

prazo a relação se manter e, consequentemente, maior a probabilidade de requisição de produtos ou 

serviços à organização por parte do cliente. Demonstrar lealdade ao consumidor, criar sentimentos de 

afeto e ambientá-lo de forma a ter a sensação que pertence à organização, leva igualmente a cabo o 

aumento da probabilidade de escolha pelo cliente da empresa, de entre várias opções da concorrência. 

É ainda benéfico quando o cliente e a organização partilham crenças e objetivos em comum, políticas e 

comportamentos, uma vez que cria empatia. 

P2: A disseminação da informação da satisfação do cliente é um indicador de orientação para o mercado. 

A disseminação por parte dos gestores de marketing da informação do mercado (conhecimento das 

necessidades do cliente e atividades da concorrência) por toda a organização é um fator chave da 

orientação para o mercado, beneficiando o seu desempenho Kohli & Jaworski (1990). Alguns 

investigadores afirmam que é importante reforçar por parte do departamento de marketing, a 

disseminação da informação do mercado através dos gestores e por todos os limites funcionais (Hattula, 

Schmitz, Schmidt, & Reinecke, 2015). 

Segundo vários estudos, a disseminação do conhecimento do mercado numa organização proporciona 

benefícios a nível da comunicação, da gestão de recursos humanos e das vendas. Para isso acontecer 

será necessário existir uma colaboração interdepartamental e um líder responsável pela difusão da 

filosofia orientada para o mercado na organização (Le Bon & Merunka, 2006). A informação do mercado 

deve ser transmitida entre todos os departamentos. Esta consiste no conhecimento das necessidades 

presentes e futuras dos clientes, bem como as atividades e comportamentos benéficos a nível 

competitivo (Maltz & Kohli, 1996). 

Kohli et al. (1993) acrescentam que a disseminação da informação sobre o mercado provoca um efeito 

positivo no desempenho da organização. Assim, os gestores que decidirem partilhar a informação sobre 

o mercado pelos departamentos permitirão à sua empresa um posicionamento orientado para o 

mercado, uma vez que tal comportamento é considerado como crítico para a organização. 

 

 

 



 28 

P3: A cultura orientada para o mercado deve apelar à inclusão de todos os departamentos no 

conhecimento da informação das necessidades do cliente. 

Tal como referido na proposição anterior, toda a informação do mercado deve ser disseminada pelos 

departamentos, uma vez que para além de aumentar a motivação dos colaboradores pela criação do 

sentimento de inclusão de valor, favorece o foco no mesmo objetivo, a centralização do cliente. 

A empresa deve ter um compromisso a nível do marketing interno, ou seja na disseminação da 

informação do mercado internamente, por vários níveis. O objetivo é desenvolver colaboradores 

competentes, motivados e conscientes das necessidades dos clientes, ignorando a sua hierarquia ou 

nível departamental (Grönroos, 1995; Kohli & Jaworski, 1990). 

P4: O estudo permanente das características do cliente é um indicador de orientação para o mercado. 

As crenças da orientação para o mercado sustentam a ideia que: é necessário haver uma aprendizagem 

contínua e interfuncional das necessidades latentes dos clientes e das estratégias de negócio dos 

concorrentes; é necessário criar mecanismos de disseminação da aprendizagem de mercado (Slater & 

Narver, 2000). A orientação para o mercado, bem como a existência de uma dinâmica organizacional, 

cria as bases culturais para a aprendizagem do mercado, induzindo a um nível mais elevado de 

desempenho e ganho de valor acrescentado para o cliente (Liu, Luo, & Shi, 2003). 

3.2 Modelo 2 – Fatores críticos de sucesso do desenvolvimento do novo produto 

Em relação ao desenvolvimento de novos produtos, o modelo compreende várias proposições que são a 

junção dos chamados fatores críticos de sucesso (FCS): a existência de um ambiente propício à inovação 

e à criatividade; a valorização do marketing da imagem e da marca; o nível de serviço pós-venda; o 

planeamento do desenvolvimento do novo produto tendo como foco a vantagem competitiva; a existência 

de equipas específicas de projetos de desenvolvimento do novo produto; o investimento na I&D e 

inovação. 
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Figura 5 - Segundo modelo - Fatores críticos de sucesso do desenvolvimento de novos produtos 

P1: A existência de um ambiente propício à inovação e à criatividade é um fator crítico de sucesso. 

As organizações devem inovar constantemente em todos os aspetos funcionais dos seus negócios, uma 

vez que só assim se mantêm competitivas e sobrevivem no atual mercado dinâmico. 

A inovação, e em particular o desenvolvimento de novos produtos, é um meio de permanência da 

organização num mercado altamente competitivo. Esta pode diversificar o mercado de atuação 

conduzindo ao crescimento da empresa noutras áreas, bem como à diferenciação do produto (Porter & 

Leo, 1982). 

Segundo vários estudos, as empresas altamente inovadoras conseguiram lucros de dimensões 

substanciais. Assim sendo, a gestão de topo deve comunicar a importância da inovação aos restantes 

departamentos, bem como criar um compromisso de abertura e liberdade de ideias. É necessário existir 

trabalho de equipa e haver um foco na criação de valor para o cliente, a par de atividades de incentivo à 

geração de ideias (Silocchi, 2002). O administrador tem um papel fundamental para influenciar o espírito 

criativo dos colaboradores. A inovação pode surgir de uma necessidade de mercado, da necessidade de 

entrada em novos mercados, do acompanhamento tecnológico e da permanência da empresa no 

mercado. 

Uma organização deve envolver todos os seus recursos humanos no processo de geração de ideias, 

sendo que proporcionará um ambiente de motivação e identificará um objetivo de foco comum. 

P2: A valorização do marketing da imagem e da marca é um fator crítico de sucesso. 

No momento da escolha de um produto, de uma maneira geral, a marca interfere. Ou seja, um produto 

pode possuir um valor acrescentado baseado na marca, sendo que para o seu valor não depreciar é 

necessário haver uma gestão muito cuidadosa. Esta gestão poderá também criar uma marca líder 

durante bastante tempo. Segundo Kotler (1991) algumas marcas criam uma relação de lealdade com o 

consumidor pela imagem construída ao longo do tempo e pelas suas práticas inovadoras. A imagem 
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criada pela marca quando constrói a sua reputação é um fator decisivo nas vendas dos novos produtos 

inovadores. 

Os investimentos em design podem contribuir significativamente para o sucesso do desenvolvimento do 

novo produto. Existem resultados que demostram como a integração do design no desenvolvimento do 

novo produto pode afetar positivamente o desempenho de uma organização, bem como a sua identidade 

corporativa e de marca (Beverland, 2005). Existe evidência de que o envolvimento dos designers em 

toda a estratégia e fases do processo de desenvolvimento de um novo produto, tem um impacto positivo 

na organização, sendo importante o reforço organizacional com equipas multifuncionais (Mohr & Sarin, 

2009). 

P3: O nível de serviço pós-venda é um fator crítico de sucesso. 

Um cliente sente-se confortável e seguro, se a empresa em que confia está disponível mesmo após uma 

venda. A organização deve ser flexível a nível das reclamações e dos problemas com o produto/serviço, 

uma vez que atualmente é uma enorme desvantagem competitiva não desenvolver esse tipo de serviço 

pós-venda. O serviço pós-venda é essencial para que os clientes obtenham o máximo valor dos produtos. 

Este serviço cria a satisfação dos clientes e encaminha a organização para uma vantagem competitiva 

(Lele & Karmarkar, 1983). 

P4: O planeamento do desenvolvimento de um novo produto tendo como foco a vantagem competitiva é 

um fator crítico de sucesso. 

Como anteriormente referido na revisão da literatura, as organizações devem reconhecer qual o melhor 

período temporal para o lançamento de um novo produto, estudar o mercado e a concorrência, 

concretizar a geração de ideias e, essencialmente, criar uma estratégia de conceção e desenvolvimento 

de novos produtos. Deve existir uma aposta forte em investigação e desenvolvimento de produtos para a 

geração de uma vantagem competitiva. 

P5: A existência de equipas específicas de projetos de desenvolvimento de um novo produto é um fator 

crítico de sucesso. 

As equipas responsáveis pelo desenvolvimento de novos produtos têm um papel fundamental em 

organizações que desejem manter-se competitivas. Possuir estas equipas especializadas conduz a uma 

vantagem competitiva, aumento da capacidade de resposta ao mercado e qualidade de serviço 

(Darawong, 2015). Para além disso, o trabalho dessas equipas, englobando os restantes departamentos, 

promove as relações interfuncionais, a comunicação interna e externa e a transferência de conhecimento 

(Ernst, 2002). Deve igualmente existir uma relação forte e troca de informação intensiva entre a gestão 

de topo e as equipas de desenvolvimento do novo produto. As equipas de desenvolvimento do novo 
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produto obtêm informações específicas e mais aprofundadas do mercado, concorrência e componentes 

técnicos de produtos, para posteriormente traduzir essa informação no design e estratégia do produto – 

a comunicação é um fator crítico de sucesso. A produtividade destas equipas depende da taxa e do fluxo 

de informação adequados (Kratzer, 2001). 

P6: O investimento na I&D é um fator crítico de sucesso. 

Todas as práticas anteriores culminam nesta proposição. Deverá existir uma valorização da importância 

do estudo do mercado, bem como de todos os fatores, sendo que é imperativo a retirada de tempo útil 

e a realização de investimentos na I&D nesse âmbito. 

3.3 Modelo Conceptual 

O modelo final advém da conjugação dos dois modelos apresentados anteriormente. É portanto a junção 

das proposições do primeiro e segundo modelo. 

Assim sendo, para uma organização criar um produto de sucesso e obter um bom desempenho, deve 

estar orientada para o mercado e verificar os fatores críticos de sucesso do desenvolvimento dos novos 

produtos. A própria orientação para o mercado já desencadeia fatores presentes no sucesso do produto, 

sendo que estes estão totalmente relacionados. 

O seguinte esquema exemplifica visualmente a aplicação do modelo (Figura 4): 

 

Figura 6 - Modelo Conceptual 

Em suma, através do teste ao modelo conceptual desenvolvido, pretendeu-se responder à questão do 

grau de orientação da empresa para o mercado e da existência de fatores críticos de sucesso no seu 

desenvolvimento de novos produtos. Considera-se que a utilização do modelo permitirá identificar se a 

empresa se encontra orientada para o mercado e quais os fatores que têm influência no sucesso de 

desenvolvimento de novos produtos. Por último, pretende-se aferir que estes dois aspetos têm uma 

influência direta no desempenho organizacional. 
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3.4 Síntese do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o modelo conceptual desenvolvido na dissertação. 

O modelo converte dois modelos igualmente idealizados: um identifica indicadores de orientação para o 

mercado e o outro, fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento do novo produto. 

O modelo final é a junção dos dois, sendo que identifica as práticas que a organização deverá ter para 

alcançar o sucesso do produto e consequentemente desempenho organizacional. 

A empresa em estudo deverá ser enquadrada com o modelo com o objetivo de identificar se está 

orientada para o mercado e se os seus comportamentos poderão levar ao sucesso do novo produto. 
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

4.1 Contexto de Análise: A empresa Duvalli 

A empresa objeto de estudo nesta dissertação, designada de Duvalli, tem como atividade principal o 

fabrico, comércio, importação e exportação de tecidos e está presente na zona industrial da Arrifana, 

concelho de Santa Maria da Feira. Fundada em dezembro de 2001, a Duvalli Mattress Ticking realiza a 

conceção, produção e comercialização de tecidos para revestimentos de colchões. A política da empresa 

é a centralização do cliente e a qualidade a um preço competitivo. 

Segundo a empresa, a sua especialidade são os jacquards e o fornecimento de uma ampla gama de 

damascos e piques, usando “os melhores equipamentos e matérias-primas”. Outro dos seus pontos 

fortes na produção é a capacidade de desenvolver malha, veludos e fabric spacer. “Os meios produtivos 

são atuais, funcionais e flexíveis, bem como a mão-de-obra altamente qualificada”. Estas características 

permitem à empresa uma forte vantagem competitiva no atual mercado em constante mudança. 

A satisfação das necessidades dos clientes é sempre apontada como o ponto mais importante de toda a 

atividade da empresa. Toda a sua estratégia funcional permite de igual modo satisfazer os fornecedores 

e colaboradores. Esta dinâmica da organização é liderada por uma constante procura de novos mercados 

e novos produtos. 

A Duvalli possui a certificação segundo a norma NP EN ISO 9001:2000 e OEKO-TEX. Segundo a 

administração da empresa: “a orientação estratégica da Duvalli para o ano 2015 vai continuar centrada 

na entrada em novos mercados. Os esforços serão direcionados para a entrada em novos mercados fora 

da União Europeia (…) manteremos uma postura comercial agressiva e direta, especialmente nos nossos 

mercados tradicionais, Portugal e Espanha, com a conquista de quota de mercado à nossa concorrência 

direta (…) a Duvalli mantém a sua estratégia de expansão sustentada em 4 fatores essenciais: inovação 

nos produtos, inovação tecnológica, novos mercados e novas competências.” 

O próximo grande investimento da Duvalli será a ampliação das suas instalações e da área de produção. 

A Duvalli apresenta como um dos objetivos para o início de 2016 o “desenvolvimento de novos produtos 

de elevado valor acrescentado e soluções de acabamento, contribuindo para a inovação e evolução na 

cadeia de valor e desenvolvimento de relações de parceria com os Clientes e os Agentes, através da 

exposição personalizada e da promoção dos seus produtos.” 
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O presente estudo pretende identificar se a empresa se encontra ou não orientada para o mercado e se, 

consequentemente, obterá o desempenho desejado no desenvolvimento de novos produtos como 

anteriormente mencionado. 

4.2 Estratégia de Investigação 

Seguidamente, serão expostas as diversas perspetivas de investigação, bem como a estratégia 

selecionada para a realização deste estudo. 

Segundo (Yin, 2012) a escolha da estratégia de pesquisa debruça-se em três considerações: 

1. O tipo de problema que a pesquisa procura esclarecer; 

2. O controlo que o investigador tem sobre o comportamento dos eventos; 

3. O foco no contemporâneo ao invés do histórico. 

As estratégias de investigação defendidas pelo autor apresentam-se no seguinte quadro (Yin, 1994): 

Tabela 1 - Estratégias de pesquisa segundo Yin (1994) 

Estratégia Questão 
Controlo sobre os 

eventos 

Eventos 

contemporâneos 

Ensaio Como, porquê Sim Sim 

Levantamento 
Quem, o quê, onde, 

quanto 
Não Sim 

Estudo de dados de 

arquivo 

Quem, o quê, onde, 

quanto 
Não Sim/Não 

História Como, porquê Não Não 

Estudo de Caso Como, porquê Não Sim 

 

Pelo facto da dissertação se desenvolver principalmente no âmbito da observação direta, a escolha do 

método de estudo de caso foi uma mais-valia, uma vez que não se centraliza em populações/amostras, 

mas sim em teorias mais universais. Ou seja, existe uma expansão de teorias e trata-se de um trabalho 

qualitativo ao invés de quantitativo. Segundo Symon e Cassell (1994), o estudo de caso não se centra 

em dados e valores, mas na reunião da informação em conformidade para com o tema. 
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Segundo Yin (2012), o estudo de caso pode ser: descritivo, explicativo e exploratório. O caso descritivo é 

aquele onde existe um relato/descrição da situação que se observa durante o estudo, ou seja, apontar 

eventos e acontecimentos. O caso explicativo procura evidenciar as relações entre esses eventos, ou 

seja, as relações causa-efeito, sendo mais complexo. O caso exploratório questiona as teorias, pretende 

comprovar e testar, podendo modificar ou alargar hipóteses. 

Neste estudo de caso, está-se, portanto, perante uma investigação descritiva e explicativa. As ações e 

filosofias da empresa em questão serão analisadas e será testado um modelo para comprovar o que a 

literatura referencia sobre a problemática em questão. 

As evidências para os estudos de caso podem ter origem em seis fontes: documentos, documentos de 

arquivos, entrevistas, observação direta, observação participativa e artefactos físicos. O investigador deve 

reconhecer como usar estas seis fontes que exigem conhecer diferentes procedimentos metodológicos 

(Yin, 2012). 

Segundo Symon e Cassell (1994) é recorrente utilizar o método de entrevistas quando se pretende 

realizar um estudo de caso, sendo uma das práticas frequentemente utilizada para obter informação, 

em simultâneo com a observação direta. 

Tendo em consideração os objetivos da investigação, o método de análise da dissertação será o estudo 

de caso de uma empresa que pretende desenvolver um novo produto. O estudo será articulado conforme 

o seguimento de metodologias com base na revisão da literatura. Assim sendo, a investigação a realizar 

evidenciar-se-á numa pesquisa qualitativa, através do método do estudo de caso. Pretendeu-se reunir 

diferentes contribuições teóricas sobre o processo de desenvolvimento de novos produtos associados à 

orientação para o mercado, tendo por base escalas de medição da orientação para o mercado, segundo 

Narver e Slater (1990), Kohli et al. (1993) e Lambin (2000), articuladas com questões estimadas como 

significativas para o sucesso do novo produto, resultantes da revisão bibliográfica realizada. 

4.3 Recolha de dados: guião de entrevista 

O modelo criado, através da junção das escalas de medição da orientação para o mercado, da integração 

da análise da revisão bibliográfica e da observação direta, foi aplicado através de uma entrevista com 

três intervenientes da empresa de diferentes departamentos.  

As questões permitiram testar comportamentos positivos e negativos da organização em estudo, em 

relação ao desenvolvimento de um novo produto, tendo em conta o seu grau de orientação para o 

mercado. Além disso, também permitiram obter resultados acerca do impacto que a OM tem no 

desempenho do DNP e consequentemente no desempenho da organização. 
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O guião da entrevista foi dividido em duas partes: indicadores de orientação para o mercado e fatores 

críticos ou atividades de desenvolvimento de novos produtos. No final, pretendia-se ser possível afirmar 

se a empresa está ou não orientada para o mercado. 

A seleção das pessoas a entrevistar teve por base 2 critérios. Foram selecionadas 3 pessoas de diferentes 

níveis departamentais. O objetivo desta seleção advém da tentativa de relacionar a situação atual da 

organização em questão com a teoria de Kohli e Jaworski (1990). Esta teoria afirma que um dos critérios 

da orientação para o mercado é a disseminação por todos os departamentos da informação de mercado. 

Realizaram-se, então, entrevistas ao administrador da empresa, à responsável de produção e a um 

operário chefe. Através desta pequena amostra seletiva foi possível percecionar se a informação do 

mercado é devidamente difundida na empresa, se todos têm os mesmos objetivos e se as ideias e 

perspetivas em diferentes níveis hierárquicos são coerentes e focadas nas necessidades dos clientes. 

Isto tendo em conta que a geração e a disseminação de informações, em conjunto com a capacidade 

de resposta face a mudanças repentinas de mercado, são fatores fundamentais para o nível de 

desempenho das organizações, uma vez que concedem estímulos para atitudes dinâmicas  para o 

desenvolvimento de novos produtos (Kohli & Jaworski, 1990). 

4.4 Síntese do capítulo 

A Duvalli tem como atividade principal o fabrico, comércio, importação e exportação de tecidos. Esta 

será a empresa em análise. 

O estudo de caso foi a estratégia de investigação selecionada para o estudo, sendo que a recolha de 

dados foi obtida de forma qualitativa por observação direta e com recurso a um questionário dividido em 

duas fases: indicadores de orientação para o mercado e fatores críticos de sucesso do desenvolvimento 

do novo produto.
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5. ANÁLISE DA ENTREVISTA 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos. Numa fase inicial é explicado o 

porquê da escolha de quem foi entrevistado. Na fase seguinte é apresentada a relação entre as respostas 

dos entrevistados e a análise da literatura no âmbito do item em questão. Por último, os resultados 

obtidos são objeto de uma discussão. 

5.1 Análise descritiva das respostas 

A entrevista foi dividida em duas fases: a primeira relacionada com a orientação para o mercado, relação 

com o cliente e estratégias de conquista de mercado; a segunda focada na inovação e fatores críticos 

que, segundo alguns autores, definem o sucesso de um novo produto. 

5.1.1 Fase 1 

Na primeira parte da entrevista as respostas foram mais coerentes entre os três entrevistados. 

Em relação aos itens “os objetivos da nossa Empresa colocam a satisfação dos clientes em primeiro 

lugar” e “a nossa Empresa controla o nível de compromisso dos funcionários em satisfazer as 

necessidades dos clientes” verificou-se um certo nível de concordância entre os três elementos. No 

entanto, o operário responsável afirmou que “se as condições de trabalho em termos de espaço fossem 

melhores, ou seja, menos matéria-prima amontoada, seria mais eficiente a satisfação do cliente.” Os 

responsáveis pelos departamentos da empresa não têm tanto essa noção, o que comprova que de certa 

forma existe uma falha de comunicação integrada. 

Ainda no segundo item da entrevista, foi possível averiguar uma certa falta de “motivação” por parte do 

administrador no incentivo à aprendizagem dos funcionários. Este afirmou que: “Apesar das políticas a 

nível de controlo de qualidade estarem definidas (direcionadas para o cliente e produto), nem sempre os 

funcionários desempenham corretamente as suas funções com esse intuito. Muitas das vezes, aquilo 

que é o objetivo da empresa, aquilo que é repetido de uma forma sistemática, não é completamente 

compreendido pelos funcionários”.  

Com o desenrolar da entrevista, foi notório que a preocupação de haver disseminação da informação do 

mercado existe e de uma forma acentuada, nas principais áreas de contacto direto com o cliente 

(comercial, financeira, design). No entanto, verifica-se um “desleixo” aquando da integração da área de 

produção nesse sentido. 
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Os três responsáveis referiram que a empresa possui estratégias para derrotar a concorrência tendo 

como base o conhecimento das necessidades do cliente: “Nós estamos muito direcionados para o 

serviço específico para o cliente e dessa forma tentamos sempre conhecer o cliente. Temos por exemplo 

à sua total disposição o nosso gabinete de design, conceção e desenvolvimento. Nós trabalhamos para 

a necessidade do cliente, tentamos ter uma relação muito próxima com ele.” 

Em relação à medição da satisfação do cliente, não existe um procedimento standard para além dos 

inquéritos de avaliação de qualidade. No entanto, a administração percebeu que “só preenchia aqueles 

inquéritos quem queria reclamar”. A empresa adotou uma política de aproximação do cliente como meio 

de medição da sua satisfação. Como referido acima, todas estas aptidões devem ser adquiridas, no 

sentido de fortalecer a relação com o cliente, uma vez que atualmente as suas maiores necessidades se 

centram na qualidade dos produtos e serviços (Day, 2001). Esta é uma das principais vantagens desta 

empresa:” Damos atenção total ao serviço pós-venda, ao ponto de aceitarmos reclamações que já não 

estão em tempo de serem aceites e temos uma preocupação grande em tentar resolver. Tudo isto por 

causa da relação de confiança que construímos com o cliente. Uma empresa que nega esse serviço, por 

nada ter a ver com ela, perde essa confiança.” 

Em relação ao sexto ponto abordado na entrevista: “toda a informação relacionada com a satisfação do 

cliente é disseminada por todos os departamentos da empresa”, segundo a investigação, foi detetada 

novamente uma falha. Todos os três inquiridos concordaram que “não existe disseminação de igual 

modo” e “não existe transmissão direta”. Posto isto, a pessoa que é responsável pelo planeamento da 

produção, afirmou que é algo que deve ser melhorado até mesmo pela criação de uma estratégia própria 

focada nessa disseminação da informação. Já a administração acredita que de certa forma a informação 

“necessária” chega aos seus destinatários. Esta falha de comunicação já havia sido detetada aquando 

da entrevista com o operário, dado que este afirma que não conhece o trabalho dos comerciais, mas 

que sabe muito sobre os clientes, uma vez que “toma a iniciativa de perguntar” no departamento de 

design, por mera curiosidade. 

Em relação aos outros departamentos, é possível afirmar que nesse âmbito, a empresa possui uma 

integração muito positiva, relativamente ao direcionamento para o cliente e troca de informação. A 

organização realiza regularmente sessões de benchmarking, e os comerciais, que visitam regularmente 

os clientes, comunicam as tendências e opiniões destes ao departamento de design. A Duvalli possui 

equipas funcionais que investigam e rastreiam o que o cliente quer. “É importante que os comerciais 

tragam para a empresa os inputs que os clientes têm.” Este procedimento também permite à 

organização a centralização de uma orientação para a concorrência. Como mencionado anteriormente 
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na revisão da literatura, Porter (1980) defende que a estratégia é a integração de toda a equipa da 

empresa, de todos os funcionários de qualquer cargo/função, na procura da geração de valor para o 

cliente. O autor vê a concorrência como a pressão sentida entre os competidores ou a oportunidade de 

melhoria do posicionamento de um em relação ao outro. Um passo de um concorrente no mundo da 

indústria afeta o seu rival ao ponto de o incitar à mudança – as empresas são mutualmente dependentes. 

O administrador da empresa afirma que “é muito importante saber o que o cliente quer, o que está a 

comprar, até para nós nos enquadrarmos face à concorrência e saber se somos competitivos ou não.” 

A empresa em questão tem uma evidente atitude moderna de encarar o mercado e não assume o 

tradicional pensamento “o importante é produzir ao menor custo”, pensamento este que poderá levar à 

estagnação no mercado por falta de inovação. Em relação à questão “as oportunidades de crescimento 

para as Empresas no nosso setor diminuíram? Existe forte concorrência?” a resposta foi instantânea e 

unânime. Isto é, a sobrevivência da empresa passa pela aposta em novos mercados e “concorrência há 

sempre, as oportunidades de crescimento, nós vamos atrás delas. A nossa postura no mercado por 

natureza não é passiva, vamos procurando novos mercados, sem estagnação”. 

As questões 14,15,16,17 (Apêndice) reforçam a ideia da relação de proximidade com o cliente. Como 

já foi referido anteriormente, a empresa em questão aposta fortemente neste aspeto. Cada cliente é 

visitado de 3 em 3 semanas: “temos uma pessoa responsável por regularmente se relacionar com o 

cliente”. Pelas informações recolhidas foi possível apurar que existem determinados clientes que, 

inclusive, são integrados no processo de controlo de qualidade interno. 

A atitude ativa e dinâmica “faz parte da natureza [deles]. Estamos num mercado em evolução, muito 

dinâmico e essas reuniões [regulares com clientes] serão para preparação de lançamento de coleções. 

Nós apresentamos a nossa coleção de produtos nessas reuniões de acompanhamento que são 

realizadas nessa periodicidade. Os objetivos são revistos e definidos trimestralmente. As nossas 

tendências são criadas de acordo com aquilo que o cliente quer.” 

Segundo Day (2001) uma das competências para uma organização ser orientada para o mercado é a 

capacidade externa, que diz respeito ao compromisso da empresa com os fatores externos, como os 

consumidores, os fornecedores e os distribuidores. O serviço pós-venda e o serviço de entrega ao cliente 

são fatores chave para o desempenho de uma organização orientada para o mercado. É possível verificar 

esta situação na empresa em estudo, “temos um ponto muito forte a nosso favor, o serviço ao cliente. 

Além disso pode fazer pequenas encomendas e tem rapidamente o produto nas mãos. Temos um serviço 

logístico muito eficiente.” 
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Relativamente à questão 23: “O objetivo principal da nossa empresa é o lucro” (Apêndice), existe uma 

divergência de perspetivas. A administração responde que “sim, é sempre e sem dúvida o lucro, a 

produção hesita e afirma que “a satisfação do cliente e melhoria contínua” é o foco da empresa. 

5.1.2 Fase 2 

Nesta fase foram testadas as convicções quanto à liberdade de ideias e criatividade da organização. O 

objetivo foi perceber se a empresa verifica os fatores críticos de sucesso do desenvolvimento de um novo 

produto. 

Anteriormente já foi possível analisar que a Duvalli tenta sempre criar uma relação próxima e profícua 

com o cliente “ambicionando sempre superar as suas expetativas”. Em resposta à questão 30, que 

resumidamente interroga se um cliente satisfeito e de relação próxima com uma organização não atribui 

importância ao preço de um serviço/produto, os três entrevistados respondem com clareza que esse 

fator é uma das suas características de sucesso no mercado. 

A administração, no entanto, não concebe muita importância à filosofia de liberdade e criatividade de 

ideias como benefício da empresa. Já a vertente produtiva pensa que seria um grande incentivo e que 

devido ao aumento da motivação a própria produção sofreria um aumento de produtividade. 

Em relação à questão “o planeamento do desenvolvimento do novo produto incide na identificação do 

mercado-alvo”, esta refuta novamente uma característica de orientação para o mercado presente na 

empresa. Em resposta, a administração afirma “nós estamos muito focados no cliente, diria mais no 

cliente-alvo. Às vezes um novo produto nasce de uma solicitação ou necessidade de um cliente e mais 

tarde interessa a outros”. A vertente da produção complementa a informação, acrescentando que 

costumam “correr riscos”, que muitas vezes vale a pena. Relacionando a visão da organização com a 

teoria de Hart et al. (2003), é possível afirmar que a orientação para o mercado é positivamente 

relacionada com o desempenho organizacional, uma vez que a empresa conhece os consumidores e os 

concorrentes, sendo assim mais fácil a perceção do mercado alvo.  

Relativamente às questões seguintes, foi possível aferir que existe uma lacuna, que já foi maior, de 

informação entre a administração e o departamento de produção. Quando confrontados com questões 

que se enquadram no planeamento, controlo e desenvolvimento de um novo produto, os responsáveis 

da área da produção confessam que por vezes há uma desorganização e a informação muitas vezes não 

chega dos comerciais e do departamento de design e confeção, sendo que por iniciativa própria 

questionam esses departamentos para obter essas informações. A administração já não pensa da 
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mesma forma, no entanto os 3 concordam que a empresa cada vez mais tem evoluído nível da partilha 

de informação sobre o cliente. 

A empresa apresenta, de facto, bastante sucesso no controlo de vários fatores críticos para o sucesso 

do desenvolvimento do novo produto. No entanto, existem divergências entre departamentos, ou seja, o 

departamento de design e os comerciais, juntamente com a administração, elaboram, de facto, um bom 

planeamento do produto, estudam o seu time-to-market, controlam o seu desenvolvimento e promovem 

intensivamente a geração de ideias, mas apenas entre eles. Não existe uma perfeita disseminação da 

informação e estratégia por toda a empresa. Outro fator negativo é que a empresa não atua por projetos, 

sendo que não tem um líder para impulsionar a abertura de ideias. 

Por fim, em autoanalise os três elementos entrevistados responderam às perguntas sobre a temática 

das recompensas de desempenho, crescimento nos últimos anos e compromisso com o 

empreendedorismo. Quanto ao primeiro aspeto, os três mencionam a presença de uma lacuna que, no 

entanto, já está em projeto para implementação em 2016; a recompensa pelo desempenho. A 

responsável de produção frisou que seria muito valioso haver esse procedimento, uma vez que considera 

que os trabalhadores motivados originam produtividade e aumentam o desempenho da organização. É 

apresentado mais um aspeto que demonstra o conhecimento dos efeitos positivos da orientação para o 

mercado por parte de uma organização. Relativamente ao crescimento dos últimos anos, mais uma vez 

os três elementos concordaram que a evolução da empresa para uma visão focada no cliente, e o facto 

de cada vez mais haver um aumento da integração de quase toda a sua estrutura funcional, proporcionou 

um significativo crescimento nos últimos anos. 

No entanto, apenas a responsável de produção destacou a importância da visão empreendedora aplicada 

a todas as funções da empresa, como indicador de produtividade, referindo-o no decorrer da entrevista. 

Alguns estudos revelaram uma ampla gama de fatores que afetam o desempenho da equipa o 

desenvolvimento de um novo produto. Um desses fatores é a comunicação funcionalmente integrada. 

Para que esta integração aconteça, os membros de diferentes departamentos trocam entre si informação 

com o objetivo de obter sucesso no trabalho estratégico no desenvolvimento de um produto (Barczak, 

Griffin, & Kahn, 2009). A Duvalli falha no aspeto da globalização dos departamentos; uma das 

consequências deste ato poderá traduzir-se numa perda de benefícios em termos de qualidade, redução 

de conflitos, aumento de rentabilidade e desempenho dos colaboradores (Barczak et al., 2009).  

Em conclusão, apostar nos recursos de produção pode também passar pela “educação” de todos os 

departamentos da empresa. Neste caso, e como um simples questionário não motiva a iniciativa da 

mudança, a aposta em formações ou reuniões com os colaboradores da produção seria um bom começo 
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para a sua integração em todo o processo da orientação para o mercado e desenvolvimento do novo 

produto.  

As variadas características presentes na sua estrutura, que permitem ter um certo grau de orientação 

para o mercado, já evidenciam que a empresa possui uma abordagem forte para a obtenção de uma 

vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. A empresa sabe quando, onde e como atacar 

o mercado, devido aos variados inputs recolhidos através da integração da informação recolhida pelos 

vários departamentos dos clientes. A maior lacuna a corrigir seria então a incorporação mais aprofundada 

do departamento de produção no processo de investigação, inovação e disseminação da informação do 

mercado. 

O operário afirmou que “não tem uma relação próxima com o cliente”, algo considerado grave e 

completamente fora do contexto de uma empresa orientada para o mercado. Segundo Holland, Gaston, 

e Gomes (2000) uma interação eficaz entre as fronteiras organizacionais é um fator crítico de sucesso 

no desenvolvimento de novos produtos. Cada projeto de desenvolvimento de novos produtos requer a 

participação e cooperação entre os colaboradores de vários departamentos. 

Ou seja, a Duvalli possui a lacuna de um fator para o sucesso do seu produto e detém assim uma 

questão fundamental a melhorar. A integração multifuncional é reconhecida como um fator para 

melhorar o desempenho no desenvolvimento de novos produtos (Swink, 2006). 

5.2 Síntese do capítulo 

Em análise ao questionário foi possível observar que os diferentes departamentos têm concordância em 

bastantes aspetos, no entanto possuem opiniões muito contrastantes no que toca à disseminação da 

informação de mercado e necessidades dos clientes, bem como em relação à temática da motivação 

através da inclusão de todos os recursos humanos na tomada de decisão de atividades relacionadas 

com clientes. Foi então identificada a principal lacuna da empresa: a integração multifuncional. 

No entanto, a empresa apresenta bastantes aspetos em concordância com os indicadores de orientação 

para o mercado e fatores que sem dúvida provocarão o sucesso de novos produtos que pretenda lançar: 

dar voz ao cliente dando relevância à relação entre este e a organização e a posse de uma equipa 

especializada para cumprir os desejos desse mesmo cliente. A empresa aposta na orientação para o 

mercado. 

No futuro, uma ação de melhoria na organização passaria por criar incentivos a trabalhadores que se 

encontrassem mais desmotivados e faze-los sentir incluídos em todo o processo de sociabilização com 
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o cliente, bem como criar integração entre todos os departamentos essencialmente a nível do fluxo de 

informação sobre o mercado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Contribuições do projeto de investigação 

A presente investigação contribuiu para o crescimento pessoal, não só no âmbito do tema em questão, 

mas também a nível profissional, pelo contacto com a realidade de uma empresa de grande dimensão 

e pela reunião de aptidões científicas em consequência de pesquisa intensiva a nível bibliográfico. Foi 

possível aprofundar não só o tema da orientação para o mercado e desenvolvimento de novos produtos, 

mas também objetos motivacionais, estratégicos e culturais. 

O modelo apresentado será de grande aplicabilidade por qualquer tipo de empresa, com o objetivo de 

prosseguir numa ótica de melhoria contínua. Este modelo proporciona informação acerca de 

comportamentos de boas práticas e institui uma cultura bastante diferente do que a maior parte das 

empresas tradicionais está habituada a lidar. 

O objetivo será mudar a visão de negócio de qualquer empresa e o atuar de forma diferente no atual 

mercado em constante mudança e sempre dinâmico. É de esperar que o valor, qualidade e venda dos 

produtos de quem o aplicar apresente uma melhoria. 

A empresa em causa no estudo poderá igualmente aproveitar este documento para ela própria iniciar a 

sua investigação ou até mesmo identificar os seus atuais erros no seu negócio. Foi possível constatar 

que a Duvalli segue um caminho de otimização constante, sendo que gradualmente foi alterando a sua 

cultura estratégica tradicional para uma cultura orientada para o mercado, sendo, talvez por isso, uma 

empresa em crescimento, quer económico, quer a nível de visibilidade sua marca para com o 

consumidor. 

A dissertação por si só é uma ferramenta de orientação para o mercado, pois um dos pontos 

fundamentais desta cultura é a constante criação de valor superior para o cliente, o que implica uma 

constante pesquisa, ou seja, a utilização deste documento, com a reunião de informação de uma extensa 

pesquisa, é o primeiro passo para conseguir agregar valor futuro para a organização. 

Acima de tudo, a realização da dissertação proporcionou uma visão de que cada vez mais é imperativo 

a abertura a novas ideias de negócio, a constante investigação, a não aversão ao risco e a valorização 

dos recursos humanos, aquando da obtenção de um desempenho organizacional superior. A orientação 

para o mercado está inteiramente relacionada com o desenvolvimento de novos produtos de sucesso e 

com o desempenho organizacional e a sua vantagem competitiva. 

6.2 Limitações do projeto de investigação 
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A principal limitação do projeto resultou do tipo de metodologia e estratégia de investigação adotada.  

Um estudo de caso pode tornar-se bastante ambíguo, uma vez que não existem resultados estatísticos 

a apresentar e a investigação se baseia numa recolha de dados qualitativa, ao invés de quantitativa. No 

estudo de caso realizado foram entrevistadas três pessoas com opiniões completamente diferentes. 

Possivelmente se fossem entrevistadas outros três intervenientes, os resultados seriam ligeiramente 

alterados. Ou seja, existiu uma dificuldade na obtenção de generalização dos resultados. 

Outro aspeto em questão é a sinceridade e disposição para a resposta ao questionário apresentado. Uma 

vez que foi aplicado em horário laboral, a concentração pode não ter sido a indicada. 

Quando aplicado, o questionário na entrevista pode falhar noutro aspeto. Nem todos os administradores 

das empresas têm uma tendência natural para não abordarem os “erros” existentes na sua organização. 

Por outro lado, como se tratou de uma entrevista de resposta aberta, por vezes existe o risco do 

entrevistado desviar-se do tema pretendido. Em algumas situações, os inquiridos distanciavam-se 

completamente do tema central da questão. A informação, por vezes, numa empresa de grande 

dimensão como esta é de difícil acesso. 

6.3 Sugestões para trabalho futuro 

No futuro seria interessante aplicar esta investigação a um maior número de empresas e analisar os 

dados integralmente. Para empresas que não possuíssem um elevado grau de orientação para o 

mercado ou problemas em desenvolver novos produtos, a utilização do modelo proposto poderia ser 

uma oportunidade de melhoria. 

O modelo, numa perspetiva de melhoria, poderia ser moldado para aplicação em dados quantitativos. 

Desta forma poderia abranger uma amostra significativa para resultados mais fiáveis ou para um futuro 

desenvolvimento de estudos mais aprofundados e uniformes. Seria de grande utilidade aplicar todo este 

método em empresas de outros setores e medir os resultados de uma forma contínua e num período de 

tempo mais duradouro. 

O método de medição da orientação para o mercado desde sempre obteve discussões contrastantes 

quanto à sua aplicação, pelo que a investigação mais aprofundada de uma ferramenta (neste caso guião 

da entrevista) que reúna mais concordância e resultados eficazes, poderia também ser importante. Por 

outro lado, o tema da orientação para o mercado e o desenvolvimento de novos produtos tem vindo a 

crescer consideravelmente nos últimos anos, sendo que é uma grande aposta para investigações futuras 

e podem ditar uma grande vantagem competitiva para qualquer organização. 
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ANEXO I – GUIÃO DA ENTREVISTA 

Perfil do inquirido 

Nome 

Cargo ocupado na empresa 

Departamento 

Número de anos na empresa 

Enquadramento para o inquirido 

 “O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo para o desenvolvimento de novos produtos 

orientados para o mercado/cliente numa empresa de manufatura, com base na revisão da literatura. 

Esse modelo conceptual terá igualmente como base a investigação das escalas de avaliação da 

orientação para o mercado de Narver e Slater (1990) MKTOR, de Kohli, Jaworski e Kumar (1993) 

MARKOR e de Lambin (2000). Segundo a avaliação de certas questões e práticas, será possível testar o 

modelo, ou analisar erros nas rotinas de desenvolvimento do novo produto, tendo por base a orientação 

para o mercado da empresa em questão. Ou seja, se terá um impacto positivo na performance DNP de 

acordo com o seu nível de OM.” 

 

Fase 1:  indicadores de orientação para o mercado: de 1 a 5 

A importância da relação com o cliente.  

1. Os objetivos da nossa Empresa colocam a satisfação dos clientes em primeiro lugar. 

2. A nossa Empresa controla o nível de compromisso dos funcionários em satisfazer as 

necessidades dos clientes. Porquê?  

3. As estratégias da nossa Empresa para superar os concorrentes são baseadas no conhecimento 

que temos das necessidades dos clientes. Exemplo de uma estratégia. 

4. A nossa Empresa realiza pesquisas para medir a satisfação dos clientes. 

5. Na nossa Empresa, damos atenção ao serviço pós-venda 

6. Toda a informação relacionada com a satisfação do cliente é disseminada por todos os 

departamentos da empresa. 

7. Antes que uma decisão importante envolvendo qualquer área da nossa Empresa seja tomada, o 

impacto da decisão sobre os clientes é analisado. 

8. O nosso pessoal de vendas e atendimento ao cliente discute com as áreas internas da Empresa 

as informações que conseguem sobre os concorrentes. Existe bechmarking? 

9. A administração da nossa Empresa discute os pontos fortes, os pontos fracos e as estratégias 

dos concorrentes entre todos os departamentos. 

10. Na nossa Empresa os departamentos trocam entre si informações sobre boas e más 

experiências ocorridas com os clientes. 
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11. Na nossa Empresa, todas as áreas (como vendas, assistência técnica, financeira, peças, etc.) 

trabalham integradas para satisfazer as necessidades dos clientes. Pode dar um exemplo? 

12. Os gerentes da nossa Empresa compreendem como os funcionários das diversas áreas podem 

contribuir para satisfazer as necessidades dos clientes. 

13. As oportunidades de crescimento para as Empresas no nosso setor diminuíram? Existe forte 

concorrência? 

14. Nesta organização, temos reuniões com os clientes, pelo menos uma vez por ano para descobrir 

que produtos ou serviços que vai necessitar no futuro. 

15. Fazemos um levantamento de dados pelo menos uma vez por ano para avaliar a qualidade dos 

nossos produtos e serviços com o cliente. Não acha necessário? (em caso negativo). 

16. Temos reuniões interdepartamentais, pelo menos, uma vez por trimestre para discutir as 

tendências do mercado e desenvolvimentos. 

17. O pessoal de marketing gasta algum tempo a discutir necessidades futuras dos clientes com 

outros departamentos funcionais. 

18. Somos rápidos a responder à mudança de preço da competição 

19. Por uma razão ou outra nós tendemos a ignorar mudanças do nosso cliente ou necessidades de 

serviço. 

20. Periodicamente revemos os nossos esforços no desenvolvimento de produtos para garantir que 

eles estão em sintonia com o que os clientes querem. 

21. Os vários departamentos reúnem-se periodicamente para planear respostas a mudanças a 

aplicar no nosso ambiente de negócios. 

22. Se um grande rival lançar uma campanha intensiva que tenha como algo os nossos 

consumidores, responderemos de imediato. 

23. O objetivo principal da nossa empresa é o lucro. 

24. Os nossos vendedores possuem uma certa liberdade em negociar diretamente com os clientes, 

procurando satisfazer suas necessidades. 

25. Analisamos sistematicamente as forças e fraquezas dos nossos concorrentes diretos 

26. Estamos conscientes dos efeitos ecológicos na nossa atividade industrial 

Fase 2: Análise de fatores críticos para o sucesso do desenvolvimento do novo produto  

27. Acha que um ambiente liberal para a inovação e criatividade poderá ser benéfico na empresa?  

28. Concorda que o cliente ao criar uma relação mais profunda com todos os intervenientes de uma 

empresa, uma vez satisfeito com o produto, terá menos em conta o preço de um 

serviço/produto? Acha que será menos provável o cliente mudar para a concorrência? 

29. Quando descobrimos que os clientes gostariam de modificar um produto ou serviço, os 

departamentos duplicam o esforço para o fazer. 

30. Medimos periodicamente a imagem de marca dos nossos produtos ou empresa junto dos nossos 

clientes. Como? 

31. A nossa estratégia de publicidade ou comunicação visa grupos de consumidores bem definidos 

32. A nossa logística permite entregas rápidas e um processo de encomendas eficiente para os 

nossos clientes. 

33. O lançamento do novo produto é devidamente planeado, desde o seu desenvolvimento até 

venda. 

34. O planeamento do desenvolvimento do novo produto incide na identificação do mercado-alvo 

35. Controlamos o desenvolvimento do novo produto 
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36. Existe uma ponderação de o que, onde, quando e porque lançar o produto no mercado. Entre 

quem? 

37. Fazemos a promoção da geração de ideias, brainstorming, triagem e teste de ideias de produtos. 

Como? 

38. Planeamos o processo de produção e investimos na investigação e desenvolvimento do produto 

39. Possuímos equipas especializadas e multifuncionais para o DNP 

40. Existe um clima de cultura e inovação. Possuímos compromisso e incentivo ao 

empreendedorismo, bem como à abertura de ideias. 

41. A administração superior participa com os departamentos com grande compromisso no DNP 

42. Existe um líder de projeto com abertura de ideias 

43. O desempenho dos trabalhadores é medido e não criticado. Existem recompensas para debate 

de melhorias e desempenho 

44. Recolhemos informações de tendências sociais (consciência ambiental, estilos de vida 

emergentes, por exemplo) 

45. Existe um crescimento na inovação de produtos na empresa nos últimos anos 

46. Investimos uma parcela fixa na I&D do NP. 
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