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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 
 
A presente investigação estuda o efeito da orientação para o mercado de um 

exportador, ao nível da relação de troca, sobre a performance de exportação, 

considerando a influência da orientação estratégica do fornecedor, da 

abordagem à compra do cliente estrangeiro e de variáveis relacionais e das 

envolventes do mercado e da relação. 

 

Após a realização de uma ampla revisão bibliográfica sobre as construturas 

que são objecto da investigação, é proposto um modelo. O modelo assenta em 

suportes teóricos, principalmente no Segundo Paradoxo do Network Marketing, 

Commitment-Trust Theory, Paradigma do Marketing Relacional, Resource-

Based Theory, e em fundamentos de Marketing Internacional.  

 

O modelo desenvolvido, seguindo uma linha de investigação recente que visa 

identificar sobreposições entre a orientação para o mercado e o marketing 

relacional, propõe que a orientação para a relação, dum exportador, influencia 

a qualidade da relação com o cliente estrangeiro - definida pelo nível de 

confiança e empenhamento desenvolvidos por este último – a qual, por sua 

vez, influencia a performance desse exportador. 

 

O modelo proposto prevê ainda que o conteúdo da orientação para a relação é 

contingente com, quer a orientação estratégica da empresa – definida 

internamente – quer com a interface com o cliente, decisão externa à empresa 

e da competência do cliente.  

 

No modelo teórico são considerados dois tipos de moderadores da relação 

entre a orientação para a relação e a qualidade da relação, a saber: a 

envolvente da  relação e a envolvente de mercado. 

 

A metodologia utilizada para avaliação empírica do modelo desenvolvido 

consistiu na aplicação de Redes Neuronais Artificiais aos dados obtidos por 



inquérito a empresas exportadoras, especificamente, variantes do algoritmo 

Backpropagation, nomeadamente o algoritmo Resilient Propagation.  

 

Os resultados do estudo empírico permitem concluir que a orientação para a 

relação, de um fornecedor, influencia a qualidade da relação, na perspectiva do 

cliente, a qual, por sua vez, influencia positivamente a performance do 

exportador nessa relação.  

 

Foi possível também confirmar empiricamente que um fornecedor enfatiza 

diferentes dimensões da orientação para a relação, conforme a interface com o 

cliente, definida segundo Araújo et al. (1999), e conforme a orientação 

estratégica da empresa, definida pela tipologia de Miles e Snow (1978) 

 

 

 



ABSTRACT  
 

The current investigation studies the effect of the exporter’s market orientation, 

at the exchange relationship level, on the export performance, taking into 

account the supplier’s strategic orientation, the foreign customer’s approach to 

purchasing and also relational constructs as well as the market and relationship 

environment. 

 

After an extensive literature review was completed focusing on the constructs 

which represent the scope of the investigation, a model is proposed. The model 

is supported by several theories, mainly by the Second Networking Marketing 

Paradox, the Commitment-Trust Theory, the Relationship Marketing Paradigm, 

the Resource-Based Theory and International Marketing fundamentals. 

 

The model that was developed, following a recent stream of investigation that 

aims to identify overlaps between market orientation and relationship marketing, 

proposes that an exporter’s relationship orientation influences the relationship 

quality with a foreign customer – comprising the level of trust and commitment 

developed by the latter – which, in turn, influences the exporter’s performance. 

 

Furthermore, the model proposes that the content of the relationship orientation 

is contingent on either the company’s strategic orientation – internally defined – 

or the interface with the customer, which is external to the company’s decision-

making and up to the customer. 

 

The conceptual model considers two kinds of variables moderating the relation 

between the relationship orientation and the relationship quality, namely: the 

relationship environment and the market environment. 

 

The methodology used for the empirical evaluation of the conceptual model 

consisted in the application of Artificial Neural Networks to data collected from 

inquiries to export companies, specifically variants of the Backpropagation 

algorithm, namely the Resilient Propagation.  

 



From the results of the empirical study one may conclude that a supplier’s 

relationship orientation affects the relationship quality, from the customer’s 

viewpoint, which, in turn, positively affects the exporter’s relationship 

performance. 

 

The results also empirically confirm that a supplier emphasizes different 

dimensions of the relationship orientation according to the interface with the 

customer, as defined by Araújo et al. (1999), and according to the firm’s 

strategic orientation, as defined by the Miles and Snow typology (1978). 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

“Só há uma única definição válida de propósito de um negócio: criar um 
cliente…É o cliente que determina o que o negócio é…”   

(Deshpandé et al., 1993) 
 

 
1.1 – INTRODUÇÃO 
 
A opção pela performance da exportação, como área de investigação nuclear 

desta Tese, surge como uma evolução natural no nosso percurso académico. 

Com efeito, este tema foi já por nós abordado em 1997, então como base da 

elaboração de uma Tese de Mestrado, sob o título “Performance do 

Exportador: Uma Abordagem da Relação Exportador-Distribuidor 

Internacional”, em que se procedeu à comparação dos efeitos sobre a 

performance da exportação da adopção de estratégias de influência, coercivas 

e não-coercivas, ou, alternativamente, da adopção de normas relacionais.  

 

A nossa preocupação com o estudo da performance da exportação tem 

portanto alguns anos já. Apesar de numerosos estudos terem sido publicados 

sobre o tema, e de outras formas de internacionalização terem vindo 

crescentemente a ganhar importância, também nós pensamos que a “pesquisa 

sobre performance de exportação está mais viva do que nunca” (Lages et al., 

2005) e é de premente actualidade. Particularmente para Portugal, dotado de 

um tecido empresarial esmagadoramente constituído por pequenas e médias  

empresas (PME), que têm vindo a assumir “um papel crescentemente activo … 

nos mercados internacionais” (Oviatt e McDougall, 1999, citados por Lu e 

Beamish, 2001) e cuja quota tem aumentado significativamente nas últimas 

duas décadas (Deshpandé et al., 2003, citando Relatório da OCDE, 1997), a 

actividade exportadora das empresas é vital para a sua sobrevivência e para a 

saúde da economia portuguesa. Factores como o abrandamento do 

crescimento em várias economias, a liberalização do comércio mundial, a 

intensificação da concorrência global e a manutenção de níveis de défices 

comerciais têm sido apontados como responsáveis pelo desenvolvimento da 

exportação (Leonidou et al., 1998). 
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A relevância da exportação para a economia dum país resulta principalmente 

da capacidade em gerar divisas que são indispensáveis ao pagamento de bens 

e serviços que não têm produção doméstica, permitindo o equilíbrio da balança 

de pagamentos. A importância que o comércio externo representa para a 

economia do país pode ser traduzida pelo Grau de Abertura da Economia 

Portuguesa, avaliado pelo rácio da média aritmética das importações e 

exportações sobre o Produto Interno Bruto (PIB), cujo comportamento, 

“avaliado a preços correntes e a preços constantes, permite verificar que a 

intensificação do grau de abertura é particularmente notória quando expurgado 

do efeito dos preços devido ao diferencial positivo entre os preços internos e os 

preços do comércio internacional” (in Prospectiva e Planeamento, Nº 13, 2006). 

No entanto, a decomposição do grau de abertura evidencia que são as 

importações as responsáveis pela evolução deste indicador, já que a influência 

das exportações no PIB estabilizou à volta dos 29% (idem). 

 

A expansão das exportações surge então como um imperativo, tanto mais que 

as políticas alternativas de redução do défice de comércio externo, como sejam 

a substituição ou redução das importações e o recurso a empréstimos e ajuda 

internacional, se afiguram de difícil implementação no âmbito da União 

Europeia e contrariam a tendência mundial para a redução de barreiras ao 

comércio internacional. Se a política de  substituição das importações por 

produção doméstica dos mesmos produtos pode levar a uma redução das 

exportações ou a gerar retaliações por parte dos países visados, além do efeito 

muito limitado em países com um pequeno mercado doméstico, como Portugal, 

o recurso a empréstimos e auxílio externo representam uma política 

insustentável e que conduz a uma maior dependência do exterior.  

A  respeito da importância da actividade exportadora para Portugal, Lages 

(2002) referia que o país, sendo uma economia emergente da  União Europeia, 

é, como tal, “fortemente dependente” dessa actividade. 

 

A justificação da investigação que nos propomos levar a cabo será a seguir 

apresentada como uma construção sucessiva, em que as linhas de 

investigação (ou construturas no âmbito de uma linha de investigação) que a 

integram foram sendo seleccionadas pela sua pertinência para a explicação do 



Pág. - 3 - 

fenómeno, pela adequação à edificação teórica e pela inovação com que 

possam contribuir. 

 
1.2 – A PERFORMANCE DA EXPORTAÇÃO SEGUNDO UMA 
PERSPECTIVA DE MARKETING RELACIONAL 
 

Se para os economistas o sucesso de alguns exportadores pode ser atribuído a 

aspectos de eficiência nos custos, pelo contrário, para os behavioristas1 esse 

sucesso deve-se à forma como a relação entre as duas partes é gerida 

(Leonidou et al., 2002). No entanto, de entre as linhas de investigação da 

performance da exportação, as abordagens de marketing relacional têm sido 

negligenciadas (Ling-yee et al., 2001; Bello et al., 2003), apesar de as relações 

constituírem, provavelmente, o principal activo das empresas e de serem 

poucos os investigadores que, de alguma forma, não abordam as relações 

entre empresas (Ford e Hakansson, 2006).  

Na verdade, é patente a escassez de aplicações (Ambler e Styles, 2000) ou 

teorização e aplicações (Samiee e Walters, 2003) do marketing relacional a 

contextos internacionais. 

 

Em 2001, Ling-yee e Ogunmokun (2001) afirmavam que era ainda 

desconhecida a forma como os factores relacionais afectam a vantagem 

competitiva num contexto de exportação, pelo que não é surpreendente que a 

maioria das empresas subestimem este aspecto (Ganesan, 1994). 

 

De referir que até ao ano de 2001 apenas foram encontrados vinte e quatro 

artigos que abordam o marketing relacional em contextos internacionais, o que 

poderá dever-se à complexidade das envolventes (Samiee e Walters, 2003). 

Estes estudos foram enquadrados pelos autores em três grupos, a saber: um 

grupo de estudos que analisa as relações de marketing com um fornecedor ou 

com um cliente de outro país, não significando necessariamente que a 

informação seja recolhida em dois países diferentes; um segundo grupo que 

                                                 
1  Behaviorismo pode ser definido como uma “doutrina segundo a qual a Psicologia científica 
deve limitar-se ao estudo experimental do comportamento do indivíduo no seu meio físico e 
humano, sem recorrer à introspecção ou à “vida psíquica interior”. Fala-se por vezes de 
behaviorismo social para designar uma aplicação sociológica que se inspira nestes preceitos” 
(in Dicionário de Economia e Ciências Sociais). 
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analisa o marketing relacional combinando dados de diversos países; um 

terceiro grupo analisa estudos de marketing relacional orientados 

domesticamente e cuja inclusão se deve apenas ao facto de ser assim possível 

confirmar ou infirmar, noutros países, os conhecimentos de marketing 

relacional existentes. De referir ainda que, dos estudos analisados,  apenas 

seis investigavam os resultados da performance de relações, sendo que o 

primeiro destes apenas foi publicado em 1995. 

 

A abordagem relacional da performance da exportação parece pois promissora.                  

A investigação que iremos empreender poderá enquadrar-se no primeiro grupo 

de estudos, acima descrito, já que consideraremos a performance da 

exportação ao nível da relação exportador-cliente internacional, para além de 

pretendermos igualmente investigar o efeito de variáveis relacionais sobre  a 

performance da exportação. Na verdade, também este último aspecto parece 

revestir-se de grande actualidade se tivermos em conta o argumento de Eiriz e 

Wilson (2006), para quem, para compreensão do processo relacional “é crucial 

desenvolver explicações que tenham em devida conta variáveis-chave como a 

confiança, empenhamento, adaptação, incerteza, dependência e 

reciprocidade”. A compreensão dos factores que influenciam as relações entre 

compradores e vendedores é aliás particularmente importante quando os 

parceiros são de diferentes países (Piercy et al., 1997). 

 
1.3 – MARKETING RELACIONAL, ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO E 
PERFORMANCE DA EXPORTAÇÃO 
 

A importância que o conceito de orientação para o mercado assume resulta do 

facto de ser considerado o elemento central da filosofia de gestão baseada no 

conceito de marketing (Deshpandé e Farley, 2004). 

 

Para além desta, acrescem várias outras razões para a inclusão da construtura 

orientação para o mercado na presente investigação. 

 

Em primeiro lugar, os efeitos da adopção de uma postura de orientação para o 

mercado sobre a performance, apesar de amplamente investigados, carecem 

ainda de mais explicação. Tal é também a opinião de Noble et al. (2002), que 
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concluem que “a relação teórica e intuitiva entre orientação para os clientes e 

performance ainda tem que ser demonstrada de forma consistente”. 

Particularmente no que respeita à performance financeira, foi referido que os 

processos que enfatizam a associação entre ela e a orientação para o mercado 

são geralmente tratados como uma “caixa negra”, não tendo sido cuidada a 

sua explicação (McNaughton et al., 2002). 

 
Muitos aspectos da relação entre orientação para o mercado e performance 

precisam ainda de ser investigados. Deshpandé e Farley (1998) questionam as 

razões pelas quais a relação entre estas construturas nem sempre é positiva, 

admitindo que a presença de diferentes contextos económicos, culturais, ou 

outros, possa ser relevante para os resultados; os autores questionam ainda o 

papel, porventura mais importante, da orientação para o mercado, de entre 

vários potenciais factores de previsão da performance. 

 

Recentemente, Deshpandé e Farley (2004), referiam-se à investigação da  

relação entre orientação para o mercado e a performance como um “campo de 

investigação em curso”, podendo a primeira construtura ser utilizada como 

variável moderadora em modelos mais amplos de performance (e.g. Gatignon 

e Xuereb, 1997); a este respeito, Hult et al. (2005) propõem que a orientação 

para o mercado seja investigada em conjunto com outros antecedentes da 

performance. 

 
Particularmente em contextos internacionais, a investigação dos efeitos da 

orientação para o mercado sobre a performance de exportação está “numa 

fase precoce de desenvolvimento”, sendo ainda escassa a evidência empírica 

desta associação (Cadogan et al., 2002). Em 1999, Cadogan et al. (1999) 

afirmavam que nenhuma pesquisa sistemática tinha, até então, focado 

explicitamente o impacto da orientação para o mercado sobre a performance 

internacional do negócio. A assunção de que a orientação para o mercado 

deverá ter inevitavelmente um efeito positivo sobre a performance, em 

mercados internacionais, foi contrariada por Knight (1999) (citado por Cadogan 

et al., 2002 b), cujos resultados empíricos sugerem que, nessas circunstâncias, 

a adopção de uma orientação para o mercado pode não ser adequada a 
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empresas de serviços, evidenciando que, efectivamente, é necessária mais 

pesquisa sobre o tema. 

 
Em segundo lugar, a integração da construtura orientação para o mercado 

numa abordagem de marketing relacional parece promissora e merecedora de 

investigação, já que “pouca atenção tem sido dedicada à investigação da 

“interface” existente entre os conceitos de orientação para o mercado e 

marketing relacional” (Sanzo et al., 2003), constituindo  uma linha de 

investigação recente (Baker et al., 1999). 
 

Na verdade, tem sido aceite a existência de alguma sobreposição entre 

orientação para o mercado e marketing relacional, embora não tenha havido 

grandes esforços no sentido de fundir as duas linhas de investigação (Akyol e 

Akehurst, 2003; Helfert et al., 2001). Dois trabalhos, de Steinman et al. (2000) e 

de Baker et al. (1999), constituem no entanto as excepções a esta lacuna. Para 

estes últimos autores, o “exame da ligação entre orientação para o mercado  e 

bibliografia sobre marketing relacional está justificado”, particularmente num 

contexto de exportação, como o que nos propomos estudar. Aliás, já antes 

tinha sido referido que as relações podem permitir a aplicação prática da 

orientação para o mercado, possibilitando a geração de inteligência e a 

resposta a ela (Dalgic, 1998). No entanto, até 2001, o estudo dos efeitos da 

orientação para o mercado, de um fornecedor, em relações com parceiros em 

canais industriais, tinha sido ignorado pelos investigadores (Langerak, 2001). 

 

Esta necessidade de que sejam investigados os efeitos de relações de 

colaboração e da orientação para o mercado sobre a performance foi 

reconhecida por Baldauf et al. (2000). Especificamente no que respeita às 

variáveis relacionais confiança e empenhamento, pouca pesquisa empírica 

existe sobre os efeitos da orientação para o mercado sobre elas (Farrely e 

Quester, 2003), excepção feita aos trabalhos de Siguaw et al. (1998) e Baker et 

al. (1999). 

 
Em terceiro lugar, sendo o tecido empresarial português constituído 

fundamentalmente por pequenas e médias empresas, e havendo alguma 
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evidência de que a adopção de uma postura de orientação para o mercado 

favorece as empresas de menor dimensão, torna-se particularmente 

interessante estudar o caso português. Uma explicação para o facto é 

fornecida por Pelham (2000) que argumenta que as pequenas empresas 

podem conseguir uma vantagem competitiva potencial sobre as grandes, mais 

burocráticas e com maior número de níveis de decisão, o que pode dificultar a 

compreensão dos clientes; a importância da orientação para o mercado, para 

as pequenas empresas, traduz-se na possibilidade de alavancagem das “suas 

vantagens potenciais de flexibilidade, adaptabilidade e proximidade com os 

clientes, em serviço superior, individualizado”, o que é particularmente 

relevante para estas empresas, provavelmente incapazes de competir na base 

de uma estratégia de liderança pelos custos (Pelham, 1999). Estes argumentos 

encontram algum suporte nas conclusões de Denis et al. (2001) que sugerem 

que as pequenas empresas são ligeiramente mais orientadas para o mercado 

do que as grandes. 

 
Por último, é também de referir que tem sido manifestada a necessidade de 

uma redefinição da orientação para o mercado em contextos business-to-

business (Tuominen et al., 2004) e também, muito recentemente, que é 

imperativa mais pesquisa internacional nesses contextos (Zolkiewski e 

Turnbull, 2006).  

 

Apesar da importância que o Paradigma de Marketing Relacional tem 

assumido, a questão da implementação de uma orientação para o mercado, ao 

nível da díade fornecedor-cliente, ainda espera resposta (Lichtenthal e lyer, 

2003). 

 
Esta breve exposição revela não só a actualidade mas também a pertinência 

duma investigação sobre o impacto da orientação para o mercado sobre a 

performance de exportação, avaliada ao nível da relação de troca e 

condicionada por variáveis relacionais.  
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1.4 – A ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO NO CONTEXTO DE 
DIFERENTES ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS  
 

Começamos por referir que é recente a importância atribuída à investigação da 

orientação para o mercado no contexto de outras orientações estratégicas 

(Deshpandé et al., 2003). A investigação que visa conduzir ao conhecimento 

das combinações de diferentes orientações estratégicas que permitam a 

obtenção de melhor performance é, aliás, proposta por Noble et al. (2002). 

 
Em qualquer empresa, exportadora ou não, deverá ser possível identificar uma 

opção estratégica dominante, que para muitos autores será, desejavelmente, 

fundada nas vantagens competitivas que detém, e a partir da qual espera 

alcançar sucesso.  

 

Da orientação para o mercado, ela própria já considerada como uma de várias 

orientações estratégicas possíveis de uma organização (Noble et al., 2002), foi 

também dito que afectava a formulação e a implementação dessas estratégias 

(Dobni e Luffman, 2003).  

 
Em 2000, Narver et al. (2000) colocam uma questão relevante para a presente 

investigação, interrogando-se sobre o efeito – de reforço ou de 

enfraquecimento – da orientação estratégica sobre as vantagens competitivas 

da empresa. 

 

Uma hipótese pode ser estabelecida segundo a qual a orientação para o 

mercado, se usada no processo de gestão da informação do mercado para a 

formulação de estratégias, será útil qualquer que seja a estratégia adoptada 

(Armário e Silva, 2001). Em reforço desta posição pode referir-se que, 

actualmente, é contestada a pretensão de Porter (1980) de que a utilização de 

estratégias mistas proporcionaria necessariamente baixa rendibilidade, 

assumindo-se que uma estratégia óptima pode ser a combinação de mais do 

que uma estratégia (e.g. Ravald e Grönroos, 1996). Se, como referem Ngai e 

Ellis (1998), pode haver diferentes formas de um fornecedor orientado para o 

mercado criar valor para os clientes, então, na verdade, a orientação para o 

mercado poderá ser útil como suporte de diferentes estratégias. 
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Outra hipótese, no entanto, prevê que a orientação para o mercado não tenha 

os mesmos efeitos sobre a performance de exportação, quando enquadrada 

por diferentes estratégias empresariais; se diferentes estratégias assentam em 

diferentes competências, então, empresas com orientações estratégicas 

diversas terão  diferente capacidade e vontade em assumir uma orientação 

para o mercado (e.g. Narver e Slater, 1990). 

 
Em face do exposto, pensamos que é adequado, num modelo de performance 

de exportação, investigar os efeitos de diferentes orientações estratégicas das 

empresas sobre a orientação para o mercado. 

 
1.5 – A ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO NO CONTEXTO DE 
DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE PURCHASING  
 
O estudo da performance de exportação, num contexto de relação exportador-

cliente internacional, deverá ter em conta as características das duas partes na 

relação. Como refere Ford (2002), “marketing não é algo que uma empresa 

faça, mas sim um processo entre várias empresas que não é controlado por 

nenhuma”. A ideia da inseparabilidade  dos processos de compra e de venda é 

aliás defendida desde os trabalhos iniciais do IMP Group2. 

 
Se no ponto anterior concluímos da importância da investigação do efeito de  

diferentes orientações estratégicas do exportador sobre a adopção de uma 

orientação para o mercado, parece agora relevante propor o estudo dos efeitos 

de diferentes estratégias de aquisição (purchasing) do cliente, sobre a 

orientação para o mercado do exportador. Aliás, a combinação de estratégias 

de marketing e de abordagens à função compra não foi, até recentemente, 

considerada (Hedaa e Ritter, 2005).  

 
Especificamente, tem sido reconhecida a importância fundamental do processo 

de importação para o êxito da exportação  (Katsikeas et al., 1997). A definição 

da estratégia de um fornecedor não pode deixar de ter em conta as orientações 

                                                 
2 O IMP group foi constituído em 1976, integrando investigadores suecos, britânicos, franceses, 
alemães ocidentais e italianos. O primeiro trabalho, denominado “Industrial Marketing and 
Purchasing: An Interaction Approach”, foi publicado em 1982. Desde então o IMP Group tem 
publicado vários trabalhos, que podem ser consultados em www.impgroup.org (Ford et al., 
2003). 
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do comprador, devendo existir compatibilidade entre elas (Hedaa e Ritter, 

2005), da qual depende o valor da relação (Gadde e Snehota, 2000) ou o valor 

nela criado (Johnson e Selnes, 2004). 

 
Parece portanto de premente actualidade e inovação a investigação sobre a 

compatibilidade entre diferentes abordagens à compra, pelo cliente, e a 

orientação para o mercado, do exportador, ao nível da relação. 

 
1.6 – AS ENVOLVENTES DE MERCADO E DA RELAÇÃO 
 
Se o comportamento dos actores é sempre influenciado pelo contexto (Pels, 

1999),  a não consideração deste pode desvirtuar os resultados de qualquer 

investigação. Tal como Leonidou (1998), também nós entendemos que 

devíamos considerar, no presente estudo,  factores da micro-envolvente e da 

macro-envolvente. 

 

De referir que existe evidência empírica de que os próprios gestores incluem, 

na sua concepção de mercado, para além de elementos macroeconómicos, 

também os fornecedores, as tendências culturais e sociais e a envolvente 

reguladora (Matsuno et al., 2000). Vários outros estudos evidenciaram que 

diferentes factores da envolvente externa podem influenciar a performance da 

exportação (e.g. Aaby e Slater, 1989; Cavusgil e Zou,1994; Styles e Ambler, 

1994; O´Cass e Julian, 2003), a relação entre a orientação para o mercado e a 

performance de exportação (e.g. Greenley, 1995, citado por Rose e Shoham, 

2002), a eficácia de diferentes orientações estratégicas (e.g. Cavusgil e Zou, 

1994; Yeoh e Jeong, 1995) e as próprias relações entre compradores e 

vendedores (e.g. Bello et al. 2003), em ambientes internacionais ou 

domésticos. Sendo estas as principais construturas que nos propomos 

investigar, sai reforçada a nossa convicção da necessidade de incluir no estudo 

as variáveis da envolvente que vierem a revelar-se importantes para a 

explicação da performance de exportação. 

 

No que respeita à envolvente da relação, já Hakansson (1982) preconizava que 

a atmosfera que envolve a interacção deve ser considerada sempre que se 

pretenda avaliar a importância e influência da interacção. As diferenças de 
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culturas, de passados e de expectativas entre parceiros de negócios oriundos 

de diferentes países, confere à atmosfera da relação ainda maior importância  

(Leonidou et al., 2002). 

 

Pensamos ter ficado suficientemente evidenciada a relevância das envolventes 

de mercado e da relação para prosseguirmos com a investigação conducente à 

sua integração no modelo que viermos a desenvolver. 

 
1.7 – DEFINIÇÃO DO PROBLEMA EM INVESTIGAÇÃO 
 
O problema em investigação pode, agora, ser definido da seguinte maneira: 

 

Investigar o efeito da orientação para o mercado, ao nível da relação de 

troca, sobre a performance de exportação, considerando a orientação 

estratégica do fornecedor e a abordagem à compra do cliente, a 

influência de variáveis relacionais e as envolventes do mercado e da 

relação. 

 
Graficamente, os intervenientes principais sobre os quais vai incidir a 

investigação, e cujas associações se pretende determinar, são os seguintes 

(Figura 1):  

 

 
 
A  EMPRESA 
  Orientação Estratégica 

       Orientação para o Mercado 
 
 
   O CLIENTE          A ENVOLVENTE 
     Abordagem                                                                                        Do mercado                             
     à compra             Da relação   
      

 A RELAÇÃO 
      Qualidade  
      da relação      

Figura 1 – Intervenientes principais da investigação 
 
 
 

PERFORMANCE DE     
EXPORTAÇÃO 



Pág. - 12 - 

1.8 – OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 
 
O objectivo principal desta investigação consiste em conhecer e avaliar os 

efeitos da adopção de uma postura de orientação para o mercado, que se 

pretende traduzida ao nível da relação, sobre a performance de exportação de 

cada relação individual, considerando o efeito mediador de variáveis 

relacionais. 

 
Um segundo objectivo consiste em conhecer e avaliar em que medida a opção 

estratégica dominante do fornecedor, por um lado, e a abordagem à compra, 

do cliente, por outro lado, influenciam o nível de orientação para o mercado do 

exportador. 

 

Por fim, pretendemos  igualmente conhecer em que medida as condições da 

envolvente de mercado e a atmosfera da relação alteram a hipotética 

existência ou robustez destas associações entre construturas. 

 
1.9 – A QUEM PODE INTERESSAR O ESTUDO? 
 

“Os investigadores podem visar a construção de ferramentas que 
ajudem os gestores a compreender o seu mundo, não dizer-lhes que 
decisões tomar ou o que fazer”   (Hakansson e Ford, 2002). 

 
 
É nossa ambição que os resultados e conclusões deste estudo posam vir a ser 

úteis a académicos e a gestores de empresas exportadoras. 

 

No domínio do conhecimento científico de marketing, esperamos poder vir a 

contribuir, modestamente, para a evolução do conhecimento dos efeitos da 

orientação para o mercado, que pretendemos conceptualizar ao nível da 

relação, sobre a performance da exportação, em diferentes cenários que têm 

em conta as orientações de ambos o parceiros, as condições da relação e das 

envolventes de mercado e da relação. 

 

Pretendemos assim dar um contributo, pequeno que seja, para o 

desenvolvimento do Marketing Relacional Internacional e para a compreensão 

da orientação para o mercado, num contexto de exportação. 
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Esperamos igualmente que este estudo possa ser útil a gestores de 

exportação, pela criação de um instrumento que lhes permita, mediante a 

identificação da orientação estratégica própria e da abordagem do cliente à 

compra, dosear selectivamente os esforços de orientação para o mercado e os 

investimentos nas relações, por forma a optimizar a performance de exportação 

de cada relação. 

 
1.10 – ORGANIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 
 
A investigação divide-se em dez capítulos e anexos. 

 

No primeiro capítulo – o presente capítulo -  é feita uma introdução à 

investigação. 

 

No segundo capítulo serão abordadas as principais concepções de uma das 

construturas centrais da investigação - a orientação para o mercado - e as 

aproximações que a ela têm sido feitas em contextos internacionais. 

Seguidamente será apresentada uma revisão bibliográfica de estudos 

empíricos que relacionam a orientação para o mercado com a performance do 

negócio.  

A tradução do conceito de orientação para o mercado ao nível da relação de 

troca, designada orientação para a relação, será justificada através de 

referências bibliográficas que sugerem esta passagem e, em consequência, 

será feita uma proposta de concepção da construtura orientação para a 

relação.  

 
 
No terceiro capítulo será abordada a construtura performance de exportação, 

que na investigação assume o papel de variável a explicar. Será feita uma 

revisão bibliográfica dos  principais modelos apresentados até ao presente, dos 

determinantes, dimensões e medidas da construtura; será igualmente feita uma 

revisão bibliográfica que aborda a performance de exportação segundo uma 

perspectiva relacional. 
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No quarto capítulo, depois de analisada a evolução do conceito de estratégia, 

será abordada a forma como tem sido tratada na bibliografia a relação entre 

orientação estratégica e orientação para o mercado. 

Seguidamente será feita uma revisão bibliográfica sobre diferentes tipologias 

de orientações estratégicas, com a finalidade de seleccionar aquela que mais 

bem se adeqúe ao presente estudo. 

 
No quinto capítulo, depois de justificada a necessidade de investigar a 

influência que o “lado do comprador” possa introduzir na performance de 

exportação e nas variáveis que a determinam, será analisada a evolução mais 

recente da função compra. Seguidamente serão estudadas as associações que 

têm sido propostas entre a função compra  e a orientação estratégica do 

fornecedor e também os indícios que na bibliografia sugerem a associação 

entre a interface com o cliente e a orientação para o cliente, do fornecedor. Em 

consequência, serão depois investigadas as diferentes tipologias de 

fornecedores, ou interfaces, em função do produto requerido pelo cliente, 

visando escolher aquela que melhor sirva  os objectivos da investigação. 

 
No capítulo sexto será feita uma revisão bibliográfica sobre a construtura 

“qualidade da relação”. Esta construtura tem sido concebida como uma 

construtura de ordem superior, que inclui as construturas de primeira ordem 

“confiança” e “empenhamento”, pelo que o estudo debruçar-se-á então sobre 

estas últimas.  Sobre as construturas confiança e empenhamento será feita 

uma revisão bibliográfica das principais abordagens teóricas, definições, 

dimensões, antecedentes e consequências, o que permitirá avaliar a relevância 

e pertinência da sua consideração. 

 
O capítulo sétimo ocupar-se-á do desenvolvimento do modelo conceptual. 

Inicialmente serão referidos os suportes teóricos do modelo e a opção pela 

unidade de análise. Seguidamente proceder-se-á à descrição e justificação do 

modelo e definição de cada uma das construturas que o compõem, procurando 

expor de forma detalhada as justificações de todas e de cada uma das relações 

propostas, entre construturas. 

Para melhor fundamentação serão referidas as contribuições de outros estudos 

e modelos para a concepção do modelo em desenvolvimento. 
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Seguidamente serão apresentadas as razões para a introdução de variáveis 

moderadoras, agrupadas em dois conjuntos de variáveis: variáveis relativas à 

envolvente da relação, compreendendo as construturas dependência, distância 

psíquica e duração da relação  e variáveis relativas à envolvente de mercado, 

compreendendo as construturas intensidade da competição e desenvolvimento 

do mercado de destino. Para cada uma destas construturas será levada a cabo 

uma revisão bibliográfica. 

 
No capítulo oitavo abordar-se-á a metodologia utilizada na investigação, 

nomeadamente os procedimentos para constituição e a caracterização da 

amostra, o desenvolvimento do instrumento de pesquisa, a operacionalização 

das variáveis e a escolha e caracterização do método analítico a utilizar, a 

descrição das simulações efectuadas e a arquitectura do modelo para teste 

empírico. 

 
No capítulo nono examinaremos os resultados do estudo empírico, relatando e 

interpretando os outputs obtidos pela aplicação de Redes Neuronais Artificiais 

à amostra recolhida.  

Após interpretação dos pesos das variáveis que constituem cada construtura, 

isto é, a contribuição de cada uma para a formação dela, proceder-se-á à 

validação ou infirmação justificada das hipóteses teóricas formuladas no 

capítulo sete. 

 
Finalmente, no capítulo décimo serão apresentadas as principais conclusões 

da investigação, as contribuições para o desenvolvimento da área científica e 

para a prática das organizações, as limitações do estudo e as vias para 

investigação futura que forem desvendadas. 
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CAPÍTULO 2 - ORIENTAÇÃO PARA A RELAÇÃO  
 

“Customers are precious, goods are only grass”  
 (provérbio chinês, in  Grönroos, 1996) 

 
 
2.1 - INTRODUÇÃO 
 
Neste ponto far-se-á uma breve introdução da construtura orientação para o 

mercado, referindo as principais concepções que têm sido desenvolvidas ao 

longo do tempo. A introdução não tem a pretensão de ser exaustiva, mas tão 

somente focar os aspectos mais relevantes, por duas razões: em primeiro 

lugar, pelo amplo tratamento que a construtura já teve na bibliografia; em 

segundo lugar, porque o principal desígnio do capítulo é introduzir e explicar a 

construtura orientação para a relação. 

 

Começamos por identificar as principais linhas de investigação associadas à 

orientação para o mercado.  

Segundo Dalgic (1994), os estudos que abordam a orientação para o mercado 

podem ser divididos em dois grupos: um grupo analisa os factores da 

envolvente macro que levaram as empresas a adoptar uma orientação para o 

mercado como evolução de outras orientações, nomeadamente orientação 

para a produção e para as vendas; o outro grupo, adoptando uma perspectiva 

micro - envolvente, visa identificar as características da organização e da 

gestão que podem ser antecedentes da orientação para o mercado ou moderar 

a influência desta sobre a performance do negócio. 

 
Também Denis et al. (2000) referem que a investigação se dedicou inicialmente 

à conceptualização, medida e identificação de antecedentes da orientação para 

o mercado. Posteriormente, a pesquisa debruçou-se sobre o estudo da 

performance das empresas e de possíveis efeitos moderadores da envolvente 

sobre a relação entre orientação para o mercado e a performance. Outros 

estudos têm abordado a ligação entre orientação para o mercado e os 

fenómenos de aprendizagem na explicação da performance. Mais 

recentemente tem sido estudado o efeito da orientação para o mercado sobre 
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as relações entre parceiros de negócios (e.g. Siguaw et al., 1998). Esta linha 

de investigação será uma das que adoptaremos nesta tese, sendo que a 

relação de negócios a estudar ocorre num contexto de exportação. 

 

O conceito de marketing tem sido considerado como o fundamento filosófico da 

orientação para o mercado (Jaworski e Kohli, 1993) ou, como escrevem Kohli e 

Jaworski (1990), “uma organização orientada para o mercado é aquela cujas 

acções são consistentes com o conceito de marketing”, o que leva Frith (1998) 

a dizer que a orientação para o mercado descreve a empresa que implementou 

o conceito de marketing. Também em Deshpandé e Farley (2004) se refere que 

o conceito de orientação para o mercado é o elemento central da filosofia de 

gestão baseada no conceito de marketing (Drucker, 1954; Levitt, 1960; 

Ruekert, 1992) presumivelmente associado à rendibilidade a longo prazo. 

Nakata (1999) estabelece a diferença entre os conceitos de marketing e de 

orientação para o mercado, dizendo que o primeiro se refere ao ideal e o 

segundo ao decretar desse ideal. 

 

A identificação mais antiga do conceito de marketing, de que possivelmente 

haverá registo, remonta, segundo Heiens (2000), ao século XVIII, com Adam 

Smith, que prescreve a “elevação do cliente a elemento central do negócio, a 

soberania do consumidor”. Mais de um século depois, os seus proponentes 

elegeram a criação de clientes satisfeitos como principal objectivo dum negócio 

(Drucker, 1954; Levitt, 1960). Turner e Spencer (1997) defendem que o 

conceito de marketing define uma cultura organizacional específica, um 

conjunto partilhado de convicções e valores centrados na importância do 

cliente, na estratégia da organização e nas operações. Já Espallardo (2001) 

apresenta o conceito de marketing, na empresa, como uma filosofia baseada 

na orientação para o estabelecimento de relações proveitosas com vários 

agentes do mercado, que complementem os recursos e capacidades da 

empresa, no sentido da geração de valor para o mercado. 

Em coerência com o conceito de marketing, os clientes foram considerados o 

foco principal da orientação para o mercado (Deshpandé e Webster 1989). 

Posteriormente, outros investigadores adoptaram uma perspectiva mais 
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abrangente, que inclui factores tais como concorrentes e regulamentação. 

(Kohli e Jaworski, 1990; Slater e Narver, 1994 a).  

Segundo Denis et al. (2001), antes de Kohli e Jaworski (1990), já outros tinham 

manifestado interesse pelo conceito de marketing e orientação para o cliente; 

são no entanto Shapiro (1988) e Webster (1992) quem promove o progresso do 

conhecimento teórico e empírico sobre a orientação para o mercado. 
 
Espallardo (2001) refere que a orientação para o mercado tem sido tratada na 

bibliografia, como: 

1 - filosofia de negócios;  

2 - aquisição de conhecimento e inteligência;  

3 - acção; 

4 - fonte de aprendizagem organizacional. 

 

Pitt et al. (1996), analisaram a orientação para o mercado enquanto filosofia, 

enquanto construtura e enquanto implementação. 

 

1 - Orientação para o mercado como filosofia 

A orientação para o mercado, como filosofia, consiste em três conceitos 

nucleares (Kohli e Jaworski, 1990; Kotler, 1991; McGee e Spiro, 1988; Runyon, 

1980):  

a) orientação para os clientes; 

b) esforço integrado; 

c) objectivos organizacionais (ou rendibilidade); 

d) foco no mercado (Kotler, 1991). 

 

2 - Orientação para o mercado como construtura 

Kohli e Jaworski (1990) apresentam a seguinte definição operacional de 

orientação para o mercado: “a orientação para o mercado é a geração, em toda 

a empresa, de inteligência de mercado respeitante às necessidades actuais e 

futuras dos clientes, disseminação dessa inteligência pelos departamentos e  

resposta a ela por parte de toda a organização”. 
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Nesta perspectiva, a inteligência de mercado baseia-se nas opiniões dos 

clientes mas também em factores exógenos, como por exemplo os 

concorrentes e a legislação, os quais afectam as necessidades actuais e 

futuras dos clientes e a performance.  

 

3 - Orientação para o mercado como implementação 

Pitt et al. (1996) referem que o nível de orientação para o mercado, de uma 

empresa, está dependente  do nível de implementação do conceito de 

marketing. Kotler (1991) interroga e responde: “Mas quantas empresas têm 

realmente implementado o conceito de marketing? A resposta é: demasiado 

poucas”.  

Em Avlonitis e Gounaris (1999) é referido que a orientação para o marketing é 

provavelmente uma característica de um número reduzido de empresas, sendo 

que a maioria não desenvolve e colhe os benefícios do conceito.  

 

Tradicionalmente têm sido consideradas duas perspectivas principais sobre a 

orientação para o mercado: a perspectiva comportamental e a perspectiva 

cultural.  

A primeira perspectiva, proposta por Kohli e Jaworski (1990), descreve a 

orientação para o mercado em termos de comportamentos específicos, 

conforme foi acima definida. Estes autores usam o termo “orientação para o 

mercado para significar a implementação do conceito de marketing”. Esta 

perspectiva tem uma clara focalização em  comportamentos relacionados com 

a informação. 

A segunda perspectiva, proposta por Narver e Slater (1990), está relacionada 

com características fundamentais da organização. Estes autores concebem a 

orientação para o mercado como uma construtura composta por três 

componentes comportamentais: orientação para o cliente, orientação para os 

concorrentes e coordenação inter-funcional e dois critérios de decisão: 

focalização no longo prazo e rendibilidade. Enquanto Narver e Slater (1990) 

consideram a rendibilidade como objectivo do negócio, para Kohli e Jaworski 

(1990) a rendibilidade é uma consequência da orientação para o mercado. 

Segundo Narver e Slater (1990) a orientação para o mercado é a cultura 

organizacional que mais eficaz e eficientemente cria os comportamentos 
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necessários para a criação de valor superior para os compradores e, desta 

forma, performance superior, contínua, para o negócio.  

A principal assunção desta abordagem é que os comportamentos reflectem a 

cultura organizacional subjacente (Narver e Slater, 1998). 

As definições de orientação para o mercado de Jaworski e Kohli (1990) e  

Narver e Slater (1990) apresentam no entanto semelhanças e diferenças, que 

foram referidas por Mavondo e Farrel (2000). 

As semelhanças encontradas são:  

1 - ambas remetem para o cliente o papel central;  

2 - ambas implicam uma orientação externa;  

3 - ambas enaltecem a importância de ser responsivo para com os clientes; 

4 - são identificados os interesses de outras partes interessadas 

(“stakeholders”) e/ou outras forças que condicionam as necessidades e 

expectativas dos clientes.  

 

As diferenças encontradas são: 

1 - enquanto Kohli e Jaworski enfatizam o comportamento e as actividades que 

estão subjacentes à geração e disseminação de inteligência de mercado e a 

resposta da organização, pelo contrário, Narver e Slater incluem uma 

perspectiva cultural, embora considerem estes elementos comportamentais; 

2 - embora a geração de informação possa ser considerada indispensável para 

a orientação para os clientes e para os concorrentes, ela não é uma orientação 

de per se;  

3 - Narver e Slater consideram a orientação para o mercado como uma cultura 

organizacional, ao nível de estratégia, enquanto Kohli e Jaworski a consideram 

a um nível táctico ou operacional.  

 

Em Oczkowski e Farrell (1998) refere-se que Ruekert (1992), apresenta as 

seguintes características comuns aos trabalhos de Shapiro (1988), Kohli e 

Jaworski (1990) e Narver e Slater (1990):  

1 - a orientação para o mercado traduz-se em acções de indivíduos 

relativamente aos mercados que servem; 

2 - estas acções são guiadas por informações obtidas no mercado; 
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3 - estas acções atravessam as fronteiras funcionais e organizacionais da 

empresa. 

 

Substancial sobreposição entre as abordagens de Kohli e Jaworski (1990) e 

Narver e Slater (1990) foi também identificada por Cadogan e Diamantopoulos 

(1995) (citados por Rose e Shoham, 2002).  A definição de orientação para o 

mercado de Cadogan e Diamantopoulos (1995) refere a “geração de 

inteligência, disseminação de inteligência e actividades de resposta, 

caracterizadas pela orientação para os clientes, orientação para os 

concorrentes e guiadas por um mecanismo de coordenação que garante que 

estas actividades são levadas a cabo eficaz e eficientemente”. 

 

 Sintetizando diferentes abordagens, Avlonitis e Gounaris (1999) referem que a 

orientação para o marketing se baseia na combinação da atitude em percebê-la 

como filosofia da empresa e no comportamento para recolher, difundir e dar 

resposta à inteligência de mercado. 

Para Elg (2002), a abordagem de Kohli e Jaworski centra-se no comportamento 

e actividades que influenciam a medida em que uma organização pode ser 

orientada para o mercado, enquanto Narver e Slater vêem a orientação para o 

mercado como uma parte significativa da cultura organizacional, cujos 

componentes visam captar a cultura da empresa e não actividades primárias. 

 

González-Benito e González-Benito (2005) resumem as diferenças entre 

abordagens, dizendo que a definição e medida da orientação para o mercado 

pode centrar-se nas atitudes, valores e convicções dos gestores (Slater e 

Narver, 1994) ou nos processos, actividades e comportamentos no âmbito da 

organização (Kohli e Jaworski, 1990), isto é, a diferença entre as abordagens 

cultural e operativa à orientação para o mercado. 

 
No que respeita à possibilidade de uma perspectiva ter precedência sobre a 

outra, tem sido considerado que a orientação para o mercado cultural é 

antecedente da orientação para o mercado operacional (e.g. Homburg e 

Pflesser, 2000). Atente-se em Sanzo et al. (2003), que consideram a dimensão 

cultural da orientação para o mercado por acharem que a presença desta 
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cultura é o antecedente lógico de qualquer comportamento orientado para o 

mercado e que são os valores e as convicções que constituem as principais 

fontes  de influência sobre o comportamento organizacional.  

No entanto, a linha de pensamento que considera uma precedência inversa 

tem sido igualmente defendida, com base no argumento de que são os 

comportamentos que estão na base do progressivo desenvolvimento de 

convicções, valores e atitudes que constituem a cultura organizacional (Griffiths 

e Grover, 1998). González-Benito e González-Benito (2005) verificam a 

existência de relação positiva entre a orientação para o mercado cultural e 

operacional, sendo que a primeira não é necessariamente antecedente da 

segunda. 

 
Helfert et al. (2001) mencionam uma terceira perspectiva, a de Becker e 

Hamburg (1999). Trata-se de uma perspectiva de sistema, segundo a qual a 

gestão orientada para o mercado é conceptualizada “em termos da medida em 

que os sistemas de gestão são projectados por forma a promover uma 

orientação da organização de negócios para os seus clientes e concorrentes” 

(Becker e Hamburg, 1999). O sistema de gestão é subdividido em cinco 

subsistemas, a saber: organização, informação, planeamento, controlo e 

recursos humanos. Para estes autores, a “orientação para o mercado é a 

medida em que diferentes sistemas de gestão de uma organização são 

projectados de uma forma orientada para o mercado” (Becker e Hamburg, 

1999). 

 

Para Helfert et al. (2001), também existe sobreposição entre a perspectiva 

baseada no sistema e as outras duas. Pelo menos, numa perspectiva empírica, 

as diferenças são por vezes muito pequenas, o que permite comparar, sem 

grandes limitações, os resultados de estudos que usam diferentes 

perspectivas. 

 

Segundo a conceptualização modificada de orientação para o mercado, 

proposta por Cadogan e Diamantopoulos (1995), as orientações para o cliente 

e para os concorrentes de Narver e Slater (1990) identificam os 
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comportamentos orientados para o mercado, isto é, geração, disseminação e 

resposta à inteligência. Estes autores identificaram uma componente adicional 

de orientação para o mercado – o mecanismo de coordenação – que examina 

os meios pelos quais os comportamentos de orientação para o mercado são 

implementados. 

Gray et al. (1998) desenvolveram um modelo de orientação para o mercado 

que compreende  as seguintes dimensões: orientação para os clientes, 

orientação para os concorrentes, coordenação interfuncional, resposta3 e 

ênfase no lucro. 

 
Deshpandé et al. (1993), adoptaram uma abordagem mais cultural que 

comportamental, privilegiando a filosofia de empresa, definindo orientação para 

o mercado como “o conjunto de convicções que coloca em primeiro lugar os 

interesses dos clientes, sem excluir os interesses de outros stakeholders, tais 

como proprietários, gestores e empregados, no sentido do desenvolvimento de 

uma empresa lucrativa no longo - prazo”. Já em 1996, Deshpandé e Farley  

(1996) mudaram o foco da orientação para o mercado, de cultura 

organizacional (Narver e Slater, 1990) para as actividades da organização – os 

“comportamentos e processos relacionados com a contínua avaliação e servir 

as necessidades dos clientes”. Em 1998, Deshpandé e Farley (1998) 

sintetizaram as definições anteriores (Narver e Slater, 1990, Kohli e Jaworski, 

1990, Deshpandé et al. 1993) e apresentam uma escala designada MORTN, 
definindo orientação para o mercado como “o conjunto de processos inter-

funcionais e actividades direccionadas para a criação e satisfação dos clientes, 

através da contínua avaliação das necessidades”. Estes autores referem que a 

orientação para o mercado não é uma cultura (como pretendiam Deshpandé e 

Webster, 1989) mas sim um conjunto de actividades. Assim, a orientação para 

o mercado é mais consistente com as descrições de Kohli e Jaworski (1990) e 

Day (1994). 

 
Dos estudos compilados por González-Benito e González-Benito (2005), cerca 

de 95% tinham usado escalas de natureza operativa; os autores referem que é 

                                                 
3 No original em inglês “responsiveness” 
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esperável que a relação entre a orientação para o mercado  e a performance 

seja superior para a abordagem operacional do que para a abordagem cultural. 

A verificação de González-Benito e González-Benito (2005), é reforçada por 

Dobni e Luffman (2000), que afirmam que “é actualmente amplamente aceite 

que a orientação para o mercado é uma cultura comportamental”, favorecendo 

a perspectiva comportamental, com acento nas acções da empresa, mais do 

que na sua filosofia (Kohli e Jaworski, 1990); para estes autores, enquanto o 

conceito de marketing é geralmente definido como a filosofia ou forma de 

pensar que guia a afectação de recursos e a formulação de estratégias para 

uma organização, a orientação para o mercado é considerada como sendo  as 

actividades envolvidas na implementação do conceito de marketing.  

No entanto, para Baker e Sinkula (1999), a orientação para o mercado é a 

cultura de negócios que compromete a organização com a criação contínua de 

valor superior para os clientes. Narver e Slater (1998) argumentam que, se a 

orientação para o mercado fosse apenas um conjunto de actividades 

completamente dissociadas do sistema de convicções subjacente, da empresa, 

então poderia facilmente implantar-se uma orientação para o mercado em 

qualquer altura, e independentemente de qual fosse a cultura da organização, 

o que não se verifica (Narver e Slater, 1998). 
 

As diferentes concepções de orientação para o mercado conduziram a uma 

questão pertinente, formulada por Furrer et al. (2004), que discutem se a 

orientação para o mercado é  “um atributo profundamente enraizado da 

empresa, difícil de mudar”, ou se “pode ser aumentado através de programas 

de treino ou outras afectações de recursos”. A questão de saber se a 

orientação para o mercado é um elemento relativamente imutável da cultura 

organizacional ou se, pelo contrário, é uma opção organizacional, capaz de ser 

gerida facilmente, ainda não foi convenientemente respondida (Noble et al., 

2002). 

 

A perspectiva cultural sustenta que a orientação para o mercado é uma cultura 

organizacional que consiste num conjunto fundamental de valores partilhados e 

convicções que colocam o cliente no centro do pensamento da empresa, no 

que se refere a estratégias e operações (Deshpandé et al., 1993). Segundo 
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esta perspectiva, a orientação para o mercado é um atributo da empresa, 

profundamente enraizado. Assim sendo, de acordo com a “Resource-

Advantage Theory” (Hunt, 2000; Hunt e Morgan, 1995,1996) a orientação para 

o mercado poderá ser fonte de vantagem competitiva e de performance, sendo 

no entanto difícil de gerir. Os valores estão no centro da cultura e são, mais do 

que os comportamentos,  difíceis de imitar ou alterar. A concepção cultural da 

orientação para o mercado postula uma cadeia causal desde os valores 

básicos partilhados, através de normas (isto é, atitudes partilhadas) até aos 

próprios comportamentos orientados para o mercado. Se os valores, difíceis de 

imitar, influenciarem as atitudes no sentido da orientação para o mercado, 

então esta pode ser fonte de vantagem competitiva. A concepção cultural da 

orientação para o mercado implica que o seu nível é difícil de alterar, 

requerendo tempo e esforço. 

 

A perspectiva alternativa, (e.g. Ruekert, 1992), advoga que a orientação para o 

mercado é sobretudo uma questão de escolhas e de afectação de recursos, o 

que a torna passível de uma gestão activa mas também de imitação. 

A perspectiva “gerencial” só considera a orientação para o mercado como 

normas e comportamentos. 

 

Embora Narver e Slater (1990) admitam que os três componentes têm o 

mesmo peso e que portanto a pontuação da orientação para o mercado seja a 

média simples das pontuações dos três componentes, segundo Osborne e 

Gray (2000), as organizações diferem na focalização nos participantes do 

mercado, favorecendo quer uma orientação para os clientes quer para os 

concorrentes. Heins (2000) apresenta uma matriz segundo a qual a maior ou 

menor ênfase posta nos clientes e nos concorrentes conduz a quatro diferentes 

tipos estratégicos, conforme se evidencia na matriz abaixo (Figura 2). 
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Estrategicamente 

integrados 

Guerreiros de 

marketing 

Preocupados com os 

clientes 

Estrategicamente 

inaptos 

 

Figura 2  - Matriz de Orientação para o Mercado – Fonte: Heiens  (2000). 
 

O autor propõe que os efeitos da orientação para o mercado sobre a 

performance dependem de maior ênfase colocada nos clientes, nos 

concorrentes ou em ambos; especificamente, propõe que um aumento na 

orientação para os clientes conduzirá a um aumento na quota de mercado, em 

mercados em crescimento; já em mercados estáveis e previsíveis, uma 

orientação mais direccionada para os concorrentes conduzirá a aumentos de 

performance da quota. Uma orientação simultânea para concorrentes e clientes 

resultará em aumentos de performance da quota, mas em diminuição do 

retorno sobre o investimento. Propõe ainda que a transferência de recursos da 

monitorização externa para as operações internas pode, em mercados estáveis 

e previsíveis, conduzir a aumentos no retorno do investimento (ROI). 

 

Greenley (1995a) encontrou cinco formas de orientação para o mercado, a 

saber: orientação focada no cliente, orientação subdesenvolvida, orientação 

fragmentada, orientação compreensiva e orientação focada na competição. 

Como resultado do estudo o autor não obteve evidência de que os 

componentes da orientação para o mercado tivessem igual importância no 

desenvolvimento de vantagem competitiva sustentável.   

Oczkowski e Farrell (1998) identificaram, em empresas australianas, três 

formas de orientação para o mercado: compreensiva, intermédia e 

subdesenvolvida, sendo que cada um destes três clusters coloca ênfase 

diferente em cada um dos componentes da orientação para o mercado. 

 

Alto 

Alto Baixo 

Baixo 

Foco nos 
concorrentes 

Foco nos clientes 
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Os estudos sobre orientação para o mercado, na década de 90, focaram a 

orientação para o mercado reactiva (isto é, a satisfação das necessidades 

expressas dos clientes). Mais recentemente, vários autores propõem que a 

orientação para o mercado possa assumir, para além duma orientação para o 

mercado reactiva, uma orientação para o mercado pró-activa  (isto é, a 

satisfação das necessidades latentes dos clientes). Narver et al. (2000)  

referem que, até à data do estudo, a teoria e medida da construtura orientação 

para o mercado enfatizaram a orientação para o mercado reactiva. 

Sheth e Sisodia (1999) colocam a questão: uma orientação conduzida pelo 

mercado (“market driven”) ou uma orientação que conduz o mercado (“market 

driving”)? Segundo Day (1998), citado por estes autores, as empresas “market 

driven” reforçam as estruturas existentes que definem os limites do mercado, 

como é segmentado, quem são os concorrentes e que benefícios buscam os 

clientes. Para Jaworski et al. (2000) ser “market-driven” corresponde a uma 

lógica de negócios reactiva e tem a ver com a  aprendizagem, compreensão e 

resposta às percepções e comportamentos dos stakeholders no âmbito duma 

estrutura de mercado ; quanto às empresas “market-driving”, correspondendo a 

uma lógica de negócios pró-activa, procuram descobrir necessidades latentes 

dos clientes actuais e potenciais. No entanto, os autores consideram que as 

duas abordagens são complementares, isto é, podem coexistir na mesma 

empresa. 

 
Já em 1996, Jaworski e Kohli (citados por Narver et al., 2000)  referiam que a 

resposta às necessidades expressas não é suficiente para a criação de 

vantagem competitiva. 

Em Atuahene-Gima et al. (2001) é possível encontrar definições de orientação 

para o mercado pró-activa e orientação para o mercado responsiva. Segundo 

Slater e Narver (1998) uma orientação para o mercado pró-activa é aquela que 

conduz os clientes em vez de realmente lhes responder. A orientação para o 

mercado pró-activa, ao assumir uma visão de longo prazo, permite a introdução 

de produtos novos, mesmo que à custa das vendas de produtos existentes.   

Numa perspectiva responsiva, subjacente às concepções de Kohli e Jaworski 

(1990), de Narver e Slater (1990) e de Deshpandé e Farley (1998), o 

significado principal da orientação para o mercado é o de identificar e satisfazer 
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as necessidades dos clientes - alvo, de forma a criar valor superior para esses 

clientes e performance superior para o vendedor.  

A orientação para o mercado  reactiva e a orientação para o mercado pró-

activa são construturas distintas, embora relacionadas e complementares 

(Narver et al., 2000); no entanto, se a prática de apenas uma orientação para o 

mercado reactiva pode limitar as oportunidades para inovar, também a prática 

exclusiva de uma orientação para o mercado pró-activa pode levar à  perda do 

mercado servido. Estes autores verificam que a orientação para o mercado pró-

activa acrescenta considerável poder explicativo ao da orientação para o 

mercado reactiva, no que respeita à performance de negócio; assim, 

apresentam o conceito de  orientação para o mercado total, a qual deve 

englobar comportamentos reactivos e pró-activos. 

 

2.2 - DEFINIÇÕES DE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 
 

Começando por precisar o conceito de orientação, sobre ele foi referido que 

“descreve estados em que pode dizer-se, de negócios reais, que eles têm uma 

tendência num sentido, ou noutro ou em mais do que um” (Pierson, 1993, 

citado por Dalgic, 1994). De acordo com esta descrição, a orientação para o 

mercado reflecte um estado em que um negócio tende para os seus clientes 

(Dalgic, 1998). 

 

As principais escalas para medir a orientação para o mercado são as de Kohli e 

Jaworski e Kumar (1993), Deshpandé et al. (1993), Narver e Slater (1990) 

Reukert (1992), Diamantopoulos e Hart (1993), Deng e Dart (1994), Lambin 

(1995), Deshpandé e Farley (1996), Pelham e Wilson (1996), Matsuno et al. 

(2000). 

 

Estes últimos desenvolvem uma escala de orientação para o mercado 

melhorada, baseada na Markor, compreendendo, além das três dimensões de 

inteligência, um conjunto mais alargado de stakeholders e factores de mercado, 

tais como elementos macroeconómicos, fornecedores, tendências sociais e 

culturais e envolvente reguladora. A nova escala apresenta uma validade muito 

boa com respeito às medidas de performance. 
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Deng e Dart (1994) medem a orientação para o mercado através de uma 

escala  constituída pelas dimensões orientação para o cliente, orientação para 

os concorrentes, coordenação interfuncional e orientação para o lucro. 

 

Já a escala proposta por Lambin (1995) contempla as seguintes componentes: 

análise dos clientes, acções estratégicas sobre os clientes, análise de clientes 

intermédios, acções estratégicas sobre os clientes intermédios, análise dos 

concorrentes, acções estratégicas sobre os concorrentes, análise da 

envolvente, acções estratégicas sobre a envolvente e coordenação 

interfuncional. 
 
Para além das definições que apresentamos ao longo do texto, onde seja 

justificado, seguidamente apresentamos algumas das principais definições da 

construtura orientação para o mercado e outras definições relacionadas, sem a 

pretensão de sermos exaustivos já que o nosso objectivo é a conceptualização 

da construtura orientação para o cliente. 

 

Kohli e Jaworski (1990) definem orientação para o mercado como o conjunto 

de actividades, processos e comportamentos resultantes da implementação do 

conceito de marketing.  

 

Para Narver e Slater (1990) a orientação para o mercado é “a cultura 

organizacional… que mais eficaz e eficientemente cria os comportamentos 

necessários para a criação de valor superior para os compradores, e assim, 

performance superior contínua para o negócio.” 

 

Ruekert (1992) define orientação para o mercado como sendo “a medida em 

que as unidades de negócio obtêm e usam informação dos clientes, 

desenvolvem uma estratégia que satisfaça as necessidades dos clientes e 

implementa essa estratégia pela resposta às necessidades e desejos dos 

clientes”.  
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Day (1994) definiu a orientação para o mercado como uma aptidão superior em 

compreender e satisfazer as necessidades dos clientes. 

 

Deng e Dart (1994) definem orientação para o mercado como a geração de 

inteligência de mercado apropriada, respeitante às necessidades actuais e 

futuras dos clientes, e as capacidades relativas das entidades concorrentes em 

satisfazer essas necessidades, a integração e disseminação desta inteligência 

pelos departamentos e a concepção e execução coordenadas da resposta 

estratégica da organização às oportunidades de mercado. 

 
Deshpandé et al. (1993) definem a orientação para o mercado como “o 

conjunto de convicções que colocam o interesse dos clientes em primeiro lugar, 

sem excluir o de todos os outros stakeholders, no sentido de desenvolver 

rendibilidade de longo – prazo”. 

Para Deshpandé e Farley (1998) a orientação para o mercado é “o conjunto de 

processos e actividades inter-funcionais dirigidos no sentido de criar e 

satisfazer os clientes através da contínua avaliação das necessidades”. 

 
Ngai e Ellis (1998) referem que a orientação para o mercado é o reflexo dum 

estado de espírito (Felton, 1959) ou uma filosofia de negócios particular 

(Grönroos, 1989; Webster, 1988). 

 
Para Baker e Sikula (1999) (citados por Langerak, 2001) “a orientação para o 

mercado é a cultura de negócios que compromete a organização na criação 

contínua  de valor superior para os clientes”.  

 

Webb et al. (2000) apresentam a seguinte definição de orientação para o 

mercado: a “orientação para o mercado reflecte as atitudes dos clientes com 

respeito à extensão em que a orientação para os clientes, orientação para os 

concorrentes e a coordenação interfuncional, da empresa, representa a sua 

oferta de valor total”. 

 

Langerak (2001 b), sintetizando definições anteriores refere-se a uma cultura 

de orientação para o mercado como criadora de um quadro que conduz “aos 
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comportamentos dirigidos para a criação contínua de valor superior para os 

clientes, o qual conduz a performance superior do negócio”. Os autores 

distinguem comportamentos orientados para o mercado a jusante 

(“downstream”) de comportamentos orientados para o mercado a montante 

(“upstream”). 

 
Zhao e Cavusgil (2006) referem que a orientação para o mercado pode ser 

definida como “um conjunto de comportamentos, actividades e normas culturais 

que enfatizam os clientes, concorrentes e a coordenação interfuncional” (Brown 

et al., 2002, citados). 

 

Callaghan et al. (1995) (citados por Yau et al., 2000) referem-se à orientação 

para o mercado na relação (“relationship market orientation”) dizendo que ela 

se “centra na criação e manutenção de relações entre as duas partes da troca, 

o fornecedor como indivíduo e o consumidor como indivíduo, pela detenção do 

desejo de ser mutuamente empático, recíproco, confiante e criar ligações”. 

 
Elg (2002) refere-se à orientação para o mercado entre empresas (“interfirm 

market orientation”) como “as actividades que duas ou mais empresas 

independentes levam a cabo em conjunto, para tornar uma network ou uma 

relação individual mais sensíveis aos pedidos do mercado”, sendo, à luz de 

Kohli e Jaworski, constituída por três componentes: geração conjunta de 

inteligência, disseminação de inteligência e resposta colectiva. 

 
A definição de orientação para o mercado de exportação (EMO), segundo 

Cadogan et al. (2002), foi já apresentada noutro local deste texto. 

 

Denis et al. (2000) referem que todas as definições de orientação para o 

mercado têm em comum o papel central do cliente, a vontade de agir para 

responder aos clientes e a necessidade de ter em conta os diferentes 

stakeholders da empresa. 

 
 



Pág. - 33 - 

2.3 - ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO EM CONTEXTOS 
INTERNACIONAIS 
 

A tese que estamos a desenvolver aborda as relações entre empresas 

exportadores portuguesas e os seus clientes estrangeiros. Por essa razão 

torna-se necessário analisar como tem sido tratada na bibliografia a integração 

dos conceitos de orientação para  o mercado  em contextos internacionais. A 

orientação para o mercado foi investigada entre culturas por Deshpandé et al. 

(1993) e entre diferentes países (Mavondo, 1999). 

Já em 1994 foi analisada por Dalgic (1994) a possibilidade de a orientação para 

o mercado ser vista de forma diferente em contextos internacionais. O autor 

refere ainda que a identificação dos antecedentes da orientação para o 

mercado pode conferir, aos profissionais de marketing, meios para o sucesso 

em mercados internacionais. 

São, no entanto, Cadogan e Diamantopoulos (1995) que, partindo da 

concepção de Narver e Slater, introduzem na construtura uma dimensão 

internacional. Mais tarde, Cadogan et al. (1999a) desenvolveram uma medida 

de orientação para o mercado de exportação, fazendo a sua validação entre 

culturas. Os autores referem que não basta “internacionalizar” a terminologia 

das medidas existentes, sendo provavelmente necessário acrescentar itens à 

construtura. Assim, conceptualizam orientação para o mercado de exportação 

segundo três componentes comportamentais - geração de, disseminação de e 

resposta à inteligência de exportação - tendo sido acrescentada uma dimensão 

integradora, isto é, um mecanismo de coordenação que inclui comunicação e 

compreensão mútua, cultura organizacional de cooperação, ausência de 

conflito disfuncional e partilha de objectivos de trabalho. A medida proposta 

pelos autores é mais abrangente do que as escalas existentes já que 

compreende as actividades de geração, disseminação e resposta à orientação 

para o mercado de exportação e (nestas actividades) a orientação para os 

clientes e para os concorrentes. 

 

Cadogan et al. (2001) retomam o conceito de comportamento de orientação 

para o mercado de exportação, verificando a significância de vários 

antecedentes sobre este comportamento. Para estes autores, embora as 
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empresas orientadas para o mercado, nas suas operações de exportação, 

também adoptem os mesmos comportamentos relativamente à inteligência de 

mercado, o foco dos comportamentos de orientação para o mercado de 

exportação (EMO) está dirigido para as necessidades actuais e futuras dos 

clientes de exportação, para a competição nos mercados de exportação e para 

outros factores exógenos (e.g. evolução legislativa e política) que influenciam a 

performance de exportação da empresa.  

 

Cadogan et al. (2001) concluem que as empresas, para melhorarem a sua 

performance de exportação, devem adoptar um comportamento de orientação 

para o mercado, nas suas actividades de exportação. Já Dalgic (1994) tinha 

proposto que as empresas orientadas para o mercado, em mercados 

internacionais, seriam mais lucrativas do que as que não são orientadas para o 

mercado.  

 

Em Cadogan et al. (2002), a actividade de orientação para o mercado de 

exportação (“Export Market Orientation”) compreende a geração de inteligência 

de mercado, relevante para as operações de exportação, a sua disseminação 

aos decisores apropriados e a concepção e implementação de respostas 

dirigidas aos clientes e concorrentes de exportação, e ainda outros factores do 

mercado de destino que interfiram na capacidade da empresa em proporcionar 

valor superior para os clientes de exportação. Factores, como por exemplo a 

experiência de mercados internacionais e a dependência desses mercados, 

impactarão, provavelmente, a capacidade da empresa em ser orientada para o 

mercado (Cadogan e Diamantopoulos, 1995).  

 
Mavondo e Farrel (2000) propõem que os investigadores que façam 

comparações entre diferentes culturas, diferentes países, diferentes grupos ou 

diferentes indústrias, deverão escolher a abordagem de Narver e Slater,  que 

os autores concluem ser mais generalizável que o de Kohli et al.. 
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2.4 - ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO OU ORIENTAÇÃO PARA O 
MARKETING? 
 
Embora em alguns estudos os dois conceitos tenham sido usados 

indistintamente (e.g. Thirkell e Dau, 1998)4, supostamente como equivalentes, 

a distinção deve no entanto ser feita. Refira-se, a título de exemplo, que Dalgic 

(1994) considera idênticos, para os propósitos do estudo em causa, os 

conceitos de orientação para o mercado, orientação para o marketing e 

orientação para o cliente. 

O conceito de marketing pode ser definido como “uma filosofia de negócio que 

sustenta que a rendibilidade de longo prazo é mais bem alcançada 

direccionando as actividades coordenadas da organização, no sentido da 

satisfação das necessidades de um segmento de mercado particular” (Deng e 

Dart, 1994). 

 

Kohli e Jaworski (1990) referem que a designação orientação para o mercado  

é preferível à designação orientação para o marketing, por três razões: 

1 - Evidencia que a construtura não é de preocupação exclusiva da função 

marketing; 

2 - A designação orientação para o mercado não sobrevaloriza a importância 

da função marketing na organização; 

3 - A designação foca a atenção nos mercados, incluindo os clientes e as 

forças que os afectam. 

Slater e Narver (1994) referem, a propósito, que a orientação para o mercado é 

muito mais do que uma função do marketing. 

 

Lonchamp e Petit (2003) preferem igualmente a designação orientação para o 

mercado à designação orientação para o marketing, porque ela evidencia que 

todos os departamentos da organização devem cooperar na criação de valor 

superior para os clientes. 

                                                 
4 Estes autores referem textualmente “…orientação para o marketing (ou mercado)…” 
contrariamente a Freitas (2002) que refere a ”… orientação para o mercado (não orientação 
para o marketing) …” 
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Ngai e Ellis (1998) distinguem os efeitos sobre a performance de uma 

orientação para o mercado dos de uma orientação para o marketing e 

concluem que a orientação para o mercado tem menor poder explicativo da 

performance do que a orientação para o marketing; os autores interpretam esta 

verificação como podendo “significar que a performance está mais ligada à 

prática do marketing do que a uma cultura empresarial ou filosofia”, ou ainda 

pelo diferimento temporal entre orientação para o mercado e performance do 

negócio.  

 
2.5 - RELAÇÃO ENTRE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO E 
PERFORMANCE  
 

Neste ponto abordaremos a questão da relação entre a orientação para o 

mercado e a performance do negócio, tal como tem sido tratada na bibliografia. 

 

Segundo Lado et al. (1992) (citados por Pelham, 2000), à racionalidade da 

expectativa de que a adopção de uma orientação para o mercado resulte em 

performance superior, está subjacente o conceito de vantagem competitiva 

sustentável. Se atentarmos nas fontes de vantagem competitiva identificadas 

por Dyer e Singh (1998) - activos específicos da relação, rotinas de partilha de 

conhecimento, complementaridade de recursos/competências e governo eficaz 

- reconhecemos alguns dos factores usados por Helfert et al. (2001) na 

operacionalização da construtura orientação para a relação; desta forma, é 

possível sugerir que a orientação para a relação, incorporando factores 

criadores de vantagem competitiva, poderá ter um efeito positivo sobre a 

performance. 

 

Deshpandé et al. (1993) verificam que a performance do negócio, avaliada pela 

rendibilidade relativa, dimensão relativa, crescimento relativo, e quota de 

mercado relativa, está correlacionada positivamente com a avaliação do cliente 

no que respeita à orientação para o cliente, por parte do fornecedor. 

Em estudo recente, os resultados obtidos por González-Benito e González-

Benito (2005) evidenciam que a relação entre orientação para o mercado e a 

performance varia com o tipo de orientação para o mercado e a medida de 
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performance, contrariando alguns resultados anteriores e confirmando outros; 

aliás, conforme Noble et al. (2002) referem, os estudos que examinam 

empiricamente a ligação entre orientação para o mercado e performance 

exibem resultados mistos. Também Helfert et al. (2002) argumentam que em 

alguns estudos é verificada uma relação fraca entre orientação para o mercado 

e o sucesso; os autores concluem que “a mensagem dos estudos sobre 

orientação para o mercado não é clara”. Já em 1990,  Narver e Slater (1990) 

tinham verificado que, em sectores que não são de commodities, a relação 

entre a orientação para o mercado e a performance, é positiva e linear; no 

entanto, em sectores de commodities a relação verificada não é linear, 

podendo ter uma forma em U, significando que, no caso particular destes bens, 

a maior rendibilidade ocorre quando a orientação para o mercado é alta ou 

baixa, colocando-se assim a questão de saber deverá ser o nível óptimo de 

orientação para o mercado de uma empresa. 

 

Mais de uma década depois dos estudos de Narver e Slater (1990) e de Kohli e 

Jaworski (1990), Shoham e Rose (2001) propõem, como investigação futura, 

que se verifique quais as dimensões da performance que são afectadas pela 

orientação para o mercado e em que condições. Nesse sentido, Rose e 

Shoham (2002) investigam o efeito das três dimensões da orientação para o 

mercado - geração e disseminação de inteligência e resposta a ela - sobre 

quatro dimensões da performance, a saber: vendas, alteração nas vendas, 

lucros, alteração nos lucros. Exceptuando a não verificação do efeito dos 

componentes da orientação para o mercado sobre as vendas de exportação, 

foram verificadas as relações entre geração de inteligência e resposta a ela 

(mas não disseminação de inteligência) sobre os outros componentes da 

performance de exportação. 

Também Dawes (2000) analisa separadamente o efeito de cada componente 

da orientação para o mercado sobre a rendibilidade. Anteriormente, Slater e 

Narver (1994) e Balakrishnan (1996)  tinham investigado as associações entre 

os componentes individuais da orientação para o mercado e da performance. 

No estudo de Slater e Narver (1994) foi evidenciado que a orientação para o 

mercado está positivamente relacionada com a rendibilidade dos activos 

(ROA), crescimento das vendas e sucesso de produtos novos; Balakrishnan 
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(1996) encontrou evidência de que a orientação para os clientes e a orientação 

para os concorrentes tinham associação positiva com a performance. 

  

Dawes (2000) apresenta uma relação de trinta e seis artigos (publicados entre 

1990 e 1999) sobre orientação para o mercado e performance, dos quais cinco 

sextos encontraram associação positiva entre as construturas. Também 

Shoham e Rose (2001) apresentam um quadro em que são resumidos os 

aspectos fundamentais de treze estudos anteriores sobre a associação entre 

orientação para o mercado e performance de negócio. Destes treze estudos, 

quatro verificaram associação positiva, dois não apresentaram associação, 

cinco apresentaram resultados mistos e dois apresentaram uma associação 

entre as construturas, mas moderada por outras construturas. González-Benito 

e González-Benito (2005) apresentam uma relação muito completa de cento e 

cinquenta e cinco estudos empíricos sobre a relação entre orientação para o 

mercado e performance. A esmagadora maioria dos estudos apresenta uma 

associação positiva entre construturas, à excepção de dois estudos cujos 

resultados são classificados como “não claros”, vinte estudos com resultados 

mistos e treze estudos em que não foi encontrada associação entre as 

construturas. 

 

A seguir apresentamos, resumidamente os principais resultados de vários 

estudos recentes que encontraram associação positiva, mista (associação 

positiva entre certas dimensões da orientação para o mercado e certas 

dimensões da performance) e ausência de associação. 

Pitt et al. (1996) verificam que a orientação para o mercado da empresa está 

positivamente relacionada com a performance, independentemente do contexto 

cultural e nível de desenvolvimento económico. Já Noble et al. (2002) referem 

que em estudos sobre os efeitos  de uma orientação para o mercado sobre a 

performance, em contextos internacionais (e.g. Bhuian,1998), esses efeitos não 

foram encontrados, sugerindo uma influência cultural. 

 

Em 1998, Deshpandé e Farley (1998) verificaram a relação entre orientação 

para o mercado e performance, num contexto internacional.  Cadogan et al. 

(1999) igualmente concluem que as actividades de orientação para o mercado 
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de exportação são fortes determinantes do sucesso da exportação. Em 2002, 

estes mesmos autores verificaram que as actividades de orientação para o 

mercado de exportação (EMO) estão fortemente relacionadas com o sucesso 

da exportação, independentemente do contexto, na circunstância, a turbulência 

do mercado. 

 

Ainda em 1999, Pelham (1999) verifica que a orientação para o mercado tem 

um impacto significativo sobre todas as quatro variáveis da performance 

estudadas, a saber, eficácia do marketing/vendas, crescimento/quota, 

rendibilidade e uma medida que consistia num índice de crescimento das 

vendas. 

 

Armario e Silva (2001) propõem que as consequências da orientação para o 

mercado  (satisfação, retenção, êxito de produtos novos, melhoria na 

percepção da qualidade dos produtos) produzem efeitos directos (redução de 

custos com insucesso de novos produtos/serviços, redução de custos de má 

qualidade, redução da participação nos custos de marketing nas vendas e 

possibilidade de usar preços prémio) e indirectos (resultantes do crescimento 

das vendas e da quota) sobre a rendibilidade. No entanto, apenas conseguem 

evidência de que  a orientação para o mercado produz efeitos directos positivos 

sobre a eficácia de marketing/vendas e o crescimento/quota apresenta efeitos 

positivos sobre a rendibilidade. Também Mavondo (1998), apesar de não obter 

evidência da existência de um efeito directo da orientação para o mercado 

sobre a performance financeira, verifica que a eficácia de marketing é crítica 

para a consecução de uma performance superior. Para Matanda e Mavondo 

(2001), será através do efeito mediador das actividades da cadeia de 

fornecimento, tais como eficiência de marketing, eficiência técnica / logística, 

inovação e acesso a recursos, que a orientação para o mercado deverá afectar 

a performance. 

 

Narver et al. (2000) verificam que,  nas mesmas condições, um negócio que é 

mais orientado para o mercado, nos seus mercados alvo, consegue obter 

melhor performance que os concorrentes. O estudo de  Slater e Narver (2000) 

confirma a conclusão de Narver e Slater (1990) de que “depois de controladas 
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importantes influências ao nível do mercado e do negócio, a orientação para o 

mercado e a performance estão fortemente relacionados”. Os autores referem 

no entanto a possibilidade de a relação entre orientação para o mercado e 

performance ser específica de uma indústria ou duma empresa. No mesmo 

ano, Homburg e Pflesser (2000) encontraram evidência de relação positiva 

entre comportamentos de orientação para o mercado e performance de 

mercado5 e entre esta e a performance financeira. Ainda no ano 2000, Shaw 

(2000) verifica que exportadores bem sucedidos exibem uma maior focalização 

no mercado do que os menos bem sucedidos. 

Denis et al. (2001) confirmam uma relação directa e positiva entre orientação 

para o mercado e performance, independentemente da medida de performance 

considerada (geral, eficácia, eficiência e adaptabilidade). Mais recentemente, 

Pulendran et al. (2003) também encontraram evidência de relação positiva 

entre a orientação para o mercado e a performance do negócio. 

 

De notar que, normalmente, a pesquisa tem conduzido a resultados que 

permitem concluir que as empresas orientadas para o mercado obtêm melhor 

performance do que as que o não são e que esta relação se mantém em várias  

condições da envolvente. No entanto, Auh e Mengue (2006) argumentam que, 

na bibliografia, existe pouca evidência de que a orientação para o cliente 

conduza a melhor performance organizacional. 

 

Na verdade, as conclusões de vários estudos revelam resultados nulos ou 

mistos, no que respeita ao efeito da orientação para o mercado sobre a 

performance da empresa. 

 

Tal é o caso de Jaworski e Kohli (1993) que verificam que a orientação para o 

mercado tem influência sobre a performance geral (avaliativa), mas não sobre 

a quota de mercado. A explicação, segundo os autores, pode dever-se ao facto 

de empresas com elevada performance poderem deliberadamente adoptar 

uma estratégia de foco, sendo a quota de mercado, nestes casos, um indicador 

                                                 
5 Performance de mercado foi definida como a eficácia das actividades de marketing da 
empresa e medida por itens que reflectem a consecução de satisfação do cliente, proporcionar 
valor ao cliente, retenção de clientes, e alcançar a quota de mercado pretendida. 
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pouco adequado; outra explicação possível é imputável ao desfasamento 

temporal entre a adopção de uma orientação para o mercado e a obtenção de 

quota. Em reforço deste argumento, Ngai e Ellis (1998) referem a  fraca 

associação entre orientação para o mercado e rendibilidade de curto prazo. 
Também os resultados do estudo de Frith (1998) mostram uma relação 

positiva, significativa, entre orientação para o mercado e performance 

empresarial, quando avaliada  pelo crescimento das vendas e retenção de 

clientes, mas não entre orientação para o mercado e rendibilidade dos activos, 

como tinha sido previsto. A explicação pode estar no facto de os gestores 

poderem ter deliberadamente trocado o lucro por crescimento, como estratégia 

de curto prazo, ou ainda ser o resultado da adopção de uma estratégia de 

fixação de preços baixos. 

Shoham e Rose (2001) verificam que a orientação para o mercado não está 

relacionada com a quota de mercado e vendas globais, mas sim com o 

crescimento das vendas, rendibilidade e evolução da rendibilidade. 

González-Benito e González-Benito (2005) verificaram que a orientação para o 

mercado aumenta a performance em dimensões tais como reputação, imagem, 

qualidade e controlo de custos, mas que estes resultados não parecem 

conduzir a melhor performance financeira. 

 

Para Chang e Chen (1998) é o incremento de eficácia e eficiência, conseguido 

através do esforço de orientação para o mercado, que é responsável pela 

robustez da relação entre a orientação para o mercado e a performance do 

negócio. Cadogan et al. (2002) referem que o grau de estabilidade da 

envolvente é responsável pela robustez da relação entre orientação para o 

mercado e alguns aspectos da performance, sendo que, sob certas condições, 

a orientação para o mercado está negativamente relacionada com certos 

aspectos da performance, tais com o crescimento das vendas e a rendibilidade 

(Greenley, 1995; Han et al. 1998, citados por Cadogan et al., 2002). 

 

Já para Helzeberg (1968) (citado por Frith, 1998) a orientação para o mercado  

é apenas um factor de higiene que, quando ausente, dificulta a capacidade de 

maximizar o lucro e, quando presente, limita-se a remover um obstáculo ao 

lucro e estabelecer as condições para aumentar os lucros.  
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Outros exemplos de não associação entre orientação para o mercado e 

performance do negócio podem ser citados: Han et al. (1998) não encontraram 

relação directa entre a orientação para o mercado e medidas objectivas e 

subjectivas de performance e  Siguaw et al. (1998) que não encontraram 

qualquer relação entre a orientação para o mercado do distribuidor e a sua 

satisfação com a performance financeira.  

 
2. 6 - ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO E CRIAÇÃO DE VALOR PARA O 
CLIENTE 
 

O valor é considerado um elemento importante do marketing relacional e a 

capacidade da empresa em proporcionar valor superior aos clientes é vista 

como uma das estratégias competitivas de maior sucesso (Ravald e Grönroos, 

1996). Estes autores apresentam as definições de valor percebido segundo 

Monroe (1991) e segundo Zeithaml (1988). Para o primeiro, valor percebido é 

definido como a razão entre os benefícios percebidos e o sacrifício percebido; 

para o segundo, valor percebido por um cliente consiste na “avaliação global do 

cliente quanto à utilidade de um produto baseado na percepção do que é 

recebido e do que é dado”. Zeithaml (1988) enfatiza que o valor é subjectivo e 

individual e, como tal, varia de cliente para cliente. 

Ravald e Grönroos (1996) sugerem que a oferta da empresa deve ser vista 

como um “transportador de valor” e que a relação entre as partes pode 

influenciar o valor total percebido. Os autores concluem que os aspectos mais 

valiosos para o cliente, numa relação de longo prazo, podem não ser aqueles 

que aumentam o valor de um episódio de troca, como sejam, por exemplo, a 

qualidade do produto e a adaptação dos serviços de apoio, mas sim aspectos 

tais como segurança, credibilidade e continuidade, que aumentam a confiança 

no fornecedor, promovem a lealdade do cliente e contribuem para a redução do 

seu sacrifício. Na verdade, a estabilidade e continuidade dos fornecimentos 

permitem ao cliente conhecer o que vai receber, e a que custo, evitando-lhe 

custos resultantes da ineficiência do fornecedor, como por exemplo os 

resultantes de atrasos nas entregas. 
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Em várias definições de orientação para o mercado é referido que esta 

orientação possibilita a criação de valor para os clientes e, em consequência do 

valor criado, a empresa consegue melhor performance (Narver e Slater, 1990; 

Webb et al., 2000; Langerak, 2001). Também Guo (2002) argumenta que, do 

ponto de vista conceptual, uma performance superior não resulta 

necessariamente da orientação para o mercado. Para o autor, o valor superior 

é que é o resultado dos comportamentos de orientação para o mercado, não 

necessariamente a performance superior. Assim sendo, a orientação para o 

mercado pode não ser uma condição suficiente, ou nem mesmo uma condição 

necessária, para a performance. González-Benito e González-Benito (2005) 

concluem que a implementação de actividades e processos que criam valor 

superior para os clientes desempenham um papel fundamental na melhoria da 

performance.  

 

Hult et al. (2005) argumentam que os elementos culturais da orientação para o 

mercado podem ser imprescindíveis para a empresa atingir vantagem 

competitiva, mas não é esperável que tenham um efeito directo sobre a 

performance, já que os clientes não compram à empresa porque ela tem uma 

certa cultura. Para os autores, o papel da orientação para o mercado consiste 

em levar a empresa a actuar de acordo com o conhecimento que adquiriu das 

necessidades dos clientes. 

 

Para Lonchamp e Petit (2003), a razão pela qual uma organização orientada 

para o mercado é mais eficiente do que os concorrentes que o não são, deve-

se ao facto de a primeira proporcionar vantagem competitiva superior. 

Espallardo (2003) refere que a orientação para o mercado pode ser 

considerada como uma competência da empresa  criadora de vantagem 

competitiva. Sanzo et al. (2003), referindo, entre outros, Pelham e Wilson 

(1996), referem  que a cultura de orientação para o mercado possibilita às 

empresas aceder a uma fonte de vantagem competitiva sustentável. 

 

No mesmo sentido, Frith (1998) descreve da seguinte maneira o mecanismo 

pelo qual a orientação para o mercado conduz a performance superior: quando 



Pág. - 44 - 

um negócio é capaz de entregar valor superior aos clientes, de forma 

consistente, diz-se que se está em presença de vantagem competitiva;  a 

criação desse valor pode ser conseguida pelo aumento dos benefícios para os 

clientes, em relação aos seus custos, ou pela redução dos custos em relação 

aos seus benefícios. Ora, o que se passa é que as empresas orientadas para o 

mercado escolhem a primeira forma (Johnson e Chvala, 1996, citados). 

 Webb et al. (2000), sobre a questão referem que, segundo Porter (1985), a 

chave para o sucesso económico reside no desenvolvimento de vantagem 

competitiva sustentável e a chave para o desenvolvimento de vantagem 

competitiva  é criar, de forma consistente, valor superior para os clientes (Slater 

e Narver, 1992; Narver et al., 1998, citados). Acrescentam que, segundo a 

bibliografia de marketing, o desenvolvimento de orientação para o mercado é 

precisamente um requisito necessário para alcançar vantagem competitiva e 

fornecer valor superior aos clientes  (Kohli e Jaworski, 1990; Narver e Slater, 

1990). 

 

Hult e Ketchen Jr. (2001) verificaram que é principalmente a vantagem 

posicional da empresa, conseguida através da orientação para o mercado, que 

tem um efeito positivo sobre alguns indicadores de performance organizacional.  

Do exposto parece legítimo poder inferir-se que a orientação para o mercado 

permite implementar actividades e processos geradores de valor para os 

clientes, o qual por sua vez será responsável pela performance superior da 

empresa. 

 
2.7 - DA ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO À  ORIENTAÇÃO PARA O 
CLIENTE 
 
Seguidamente apresentaremos argumentos que justificam a nossa pretensão 

de mudança de foco da investigação, de uma orientação para o mercado para 

uma orientação para o cliente. 

 

Os investigadores têm estado divididos entre aqueles que defendem uma visão 

do marketing, holística, multirelacional e os que se centram apenas na díade 

cliente-fornecedor (dita abordagem difusa ou norte-americana) (Payne, 2000, 

citado por Egan, 2003), por considerarem que as relações com outros actores 
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não deverão ser incluídas no âmbito do marketing (Parvatiyar e Sheth, 2000), o 

que leva Egan (2003) a reconhecer como indiscutível o papel central do 

mercado cliente.  

 

Payne (2000) (citado, idem) propõe a designação marketing relacional para o 

cliente (“customer relationship marketing”) para a visão estreita (difusa) 

remetendo para o marketing relacional o papel de conceito teórico, mais amplo. 

Para Egan (2003), é natural que a perspectiva difusa seja dominante, em 

detrimento da outra perspectiva, que poderá “gradualmente desaparecer da 

agenda de pesquisa de marketing”. 

 

Se Evans e Laskin (1994) concebem o marketing relacional como “uma 

abordagem centrada no cliente…”, também Parvatiyar e Sheth (2000) o vêem 

como o “processo em curso de entrar em actividades… não com uma ampla 

gama de stakeholders  mas com os clientes imediatos e finais…”. 

 

Valla (in Turnbull e Valla, 1986), refere que o profissional de marketing 

industrial tem que lidar com macromercados (ao nível de segmento) e 

micromercados (ao nível do cliente), realçando deste modo a importância que 

assumem as relações com clientes individuais. Turnbull e Valla (1987), 

argumentam que devia ser explicitamente reconhecida a importância dos 

clientes individuais como unidade de análise e, (citando Albert e Valla, 1981) 

acrescentam que a tomada de decisão pode ocorrer ao nível da unidade de 

negócios, ao nível do macro–mercado e ao nível do micro–mercado 

(equivalente aos clientes industriais).  

 
Um dos componentes da concepção de Narver e Slater (1990) é precisamente 

a orientação para o cliente, definida como a compreensão suficiente dos 

clientes-alvo, por forma a conseguir, de forma contínua, criar superior valor 

para eles. Deng e Dart (1994) referem-se à orientação para o cliente como a 

medida em que o profissional de marketing assume comportamentos 

destinados a aumentar a satisfação de longo prazo do cliente; a construtura é 

conceptualizada como sendo constituída pelas dimensões serviço ao cliente, 

produtos de qualidade e valor para o cliente. 
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Deshpandé et al. (1993) definem orientação para o cliente como “o conjunto de 

convicções que colocam o interesse do cliente em primeiro lugar, sem excluir o 

de todos os outros stakeholders tais como proprietários, gestores e 

empregados, no sentido de desenvolver uma empresa rendível de longo prazo. 

 

No entanto, por exemplo em Frith (1998), refere-se que a escala de Narver e 

Slater (1990) suporta uma construtura unidimensional composta por três 

componentes, cuja validade e fiabilidade foram demonstradas. A questão que 

se coloca parece então ser a de saber se é válido estudar separadamente a 

orientação para o cliente, isolando-a dos outros componentes. A este respeito 

Noble et al. (2002) referem que o estudo da orientação para o cliente se 

justifica, uma vez que “a desagregação da construtura orientação para o 

mercado pode ser suportada metodológica e teoricamente”. São os próprios 

Slater e Narver (1998) (citados por  Hult e Ketchen Jr., 2001)  que fazem a 

distinção entre orientação para o mercado e orientação para o cliente. Para os 

autores, a diferença consiste em que as empresas que adoptam a última 

enfatizam as necessidades expressas dos clientes enquanto as que adoptam a 

primeira desenvolvem um pensamento de longo prazo e um desejo de 

satisfazer as necessidades latentes dos clientes. Já em 1994, Slater e Narver 

(1994)  afirmavam que “o coração da orientação para o mercado é o foco nos 

clientes”. Também para Deshpandé et al. (1993) a orientação para o cliente - 

segundo eles equivalente a orientação para o mercado - é definida como “o 

conjunto de convicções  que coloca o interesse do cliente em primeiro lugar, 

sem excluir os dos outros stakeholders tais como proprietários, gestores, 

empregados, no sentido de desenvolver um projecto rendível de longo prazo. 

Já para Hult et al. (2005), a orientação para o mercado não pode ser 

completamente captada pela orientação para o cliente, em discordância com o 

referido por Connor (1999). 

 

Outros argumentos podem ser utilizados por quem, como nós, pretende 

estudar o efeito da orientação para o cliente sobre a performance, no âmbito de 

uma relação específica.  
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Já em 1986, Turnbull e Valla (1986) referiam que, “no que respeita à estratégia 

de marketing, aspectos de planeamento do produto e desenvolvimento do 

mercado dependerão e serão direccionados para relações fornecedor-cliente” 

 

Hardley e Mavondo (2000) verificam que a orientação para os clientes está 

forte e positivamente relacionada com a performance superior (lucro) e que a 

orientação para os concorrentes está negativamente relacionada com a 

performance, confirmando o referido por Armstrong e Collopy (1996) (citados 

pelos autores) de que, enquanto a orientação para os clientes tem um impacto 

positivo na rendibilidade, a orientação para os concorrentes tem muitas vezes 

impacto negativo. Já Dawes (2000) verificou uma forte associação entre 

orientação para os concorrentes e a performance.  

 

Se pensarmos agora em termos de qualidade da relação,  Zhao e Cavusgil 

(2006) verificam que a orientação para os concorrentes, por parte do 

fornecedor, não tem impacto significativo sobre a confiança do cliente. Para 

estes autores a orientação para o cliente é uma construtura central da 

orientação para o mercado. 

 

Deshpandé et al. (2003) verificaram que, quer as empresas norte-americanas 

de maior sucesso, quer as japonesas, são caracterizadas por elevado enfoque 

nos clientes. Os mesmos autores observam que os gestores questionados na 

sua  pesquisa, sem excepção, consideram que a focalização nos clientes era o 

elemento central da orientação para o mercado. 

 

Por outro lado, sendo o tecido empresarial português esmagadoramente 

constituído por pequenas e médias empresas, é natural que a orientação para 

os concorrentes, sobretudo em mercados internacionais, não tenha grande 

expressão. A este respeito, Zatezalo e Gray (2000) (citados por Osborne e 

Gray, 2000) referem que organizações mais pequenas podem colocar menor 

ênfase na orientação para os concorrentes.  

Se Sanzo et al. (2003) referem que a bibliografia enfatiza a importância dos 

clientes (Deshpandé e Farley, 1998; Deshpandé, 1999), em Thirkell e Dau 

(1998) pode ler-se que “os gestores de exportação precisam de trabalhar no 
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sentido de realçarem o foco nos clientes…”. No mesmo sentido apontam as 

conclusões de Katsikea e Skarmeas (2003) que verificam que os gestores de 

unidades de negócios de elevada eficácia se distinguem por elevados níveis de 

orientação para os clientes.  

 

Balakrishnan (1996) usa o termo orientação para o cliente para significar a 

medida em que uma empresa analisa as necessidades e preferências dos seus 

clientes, antes de desenvolver o marketing mix, e também a qualidade da 

interacção, à medida que implementa o marketing mix. Para este autor, uma 

empresa orientada para os clientes trabalha para criar valor para eles, ao longo 

de toda a cadeia de valor, e para estabelecer com eles relações de longo 

prazo, mutuamente proveitosas. 

 

Deshpandé et al. (1993) fazem notar que a distinção conceptual entre 

orientação para o mercado e orientação para o cliente, feita por Narver e Slater 

(1990), não é inteiramente consistente com a definição de Kohli e Jaworski 

(1990) ou com a terminologia por eles utilizada na investigação; os autores 

vêem a orientação para o mercado e a orientação para o cliente como 

sinónimos (definindo mercado como o conjunto de todos os clientes potenciais 

da empresa), e, portanto, distinguível de uma orientação para  os concorrentes, 

a qual pode ser quase antitética de uma orientação para os clientes. Por outro 

lado, a coordenação interfuncional é perfeitamente compatível com a essência 

de uma orientação para o cliente e, desta forma, devia fazer parte do seu 

significado e da sua medida. 

 
2.8 - DA ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO À ORIENTAÇÃO PARA A 
RELAÇÃO 
 

Neste ponto pretende-se justificar a adopção da construtura orientação para a 

relação, isto é, a adopção de uma orientação para o mercado traduzida ao 

nível de cada relação de negócios individual.  

Com o crescente interesse que a pesquisa tem evidenciado pelo marketing 

relacional e pelo network marketing, resulta quase evidente a necessidade de 

pensar a orientação para o mercado ao nível das relações de troca individuais. 
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Em 2002, Day e Van den Bulte (2002), consideravam a orientação para a 

relação como fazendo parte da orientação global para o cliente. No entanto, já 

em 1993, Deshpandé, Farley e Webster usavam o termo “orientação para o 

cliente” como sinónimo de orientação para o mercado, pretendendo que a 

avaliação da orientação para o mercado da empresa devia  ser feita pelos 

clientes. Também para Steinman et al. (2000) o nível adequado de orientação 

para o mercado é aquele que o cliente pensa que deve ser. 

Esta questão mereceu a atenção de Lichtenthal e Iyer (2003) para quem “a 

questão de como pode uma empresa implementar uma orientação para o 

mercado ao nível da díade individual ainda espera resposta”.  

 

Zolkiewski e Turnbull (2006) referem que “muitos académicos estão a voltar à 

convicção, … de que, fundamentalmente, a base dos negócios são as relações 

que uma empresa tem com parceiros compradores ou vendedores individuais 

… o núcleo essencial de compras e vendas de sucesso é a díade, 

especialmente em relações importantes”. 

 

Se, como nós, se pretende estudar o efeito da orientação para o mercado do 

exportador sobre a performance de exportação, em relações individuais, deve 

converter-se a construtura orientação para o mercado para  um nível de 

relação individual. Isto é tanto mais necessário quanto é verdade o referido por 

Furrer et al. (2004) (citando Hofstede, 1980) ou seja, que, “assumir que uma 

descoberta obtida a um nível de análise se mantém a outro nível é cometer 

uma falácia ecológica”; assim sendo, as conclusões relativas à orientação para 

o mercado das empresas, obtidas em estudos anteriores podem não ser 

válidas ao nível da relação de troca. 

 

Gadde e Snehota (2000) argumentam que as empresas mantêm diferentes 

formas de lidar com cada fornecedor individual e que se justifica que uma 

empresa tenha diferentes tipos de relações com diferentes fornecedores. Por 

maioria de razão, é lícito pensar que também os fornecedores devam adaptar 

as suas relações aos clientes. 
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Helfert et al. (2001; 2002) procuraram dar resposta à questão de Lichtenthal e 

Iyer, acima referida. Para Helfert et al. (2001) a orientação para o mercado, 

para ser eficaz, tem que ser traduzida ao nível das relações. A sua 

conceptualização de orientação para o mercado ao nível da relação foi 

interpretada em termos dos recursos empregues pela empresa e pelas 

actividades dedicadas ao processo de troca, em cada relação. 

Os autores argumentam que não há mercados e que o que  é necessário é 

adoptar uma orientação para clientes individuais. Referem ainda que a 

orientação para o mercado não tem em linha de conta as relações inter-

organizacionais. Também Hakansson e Ford (2002), defendem que só há 

clientes individuais, com, pelo menos parcialmente, problemas individuais. Mais 

tarde, Ford e Hakansson (2006) referem que “…a orientação não é de facto 

para um mercado”... 

Helfert et al. (2001) assumem que a orientação para o mercado precisa de ser 

traduzida para o nível das relações, para ser possível testar o seu impacto a 

este nível; em função dos resultados do estudo, estes autores concluem que 
“pode dizer-se que a orientação para o mercado conta ao nível da relação”. 
 

Helfert et al. (2002), retomando o tema, referem que há um problema com as 

perspectivas de orientação para o mercado existentes, na medida em que falta 

uma perspectiva relacional, tanto mais que tem sido frequentemente referido 

que as relações são os recursos mais valiosos da empresa. A bondade de uma 

orientação “geral” para o mercado pode ser posta em causa pela abordagem 

relacional dos mercados. Não se trata mais de disponibilizar nos mercados 

produtos, sobre os quais se pensa que são desejados por esses mercados, 

mas sim de “compreender  o que os clientes individuais querem” (Helfert et al., 

2002). 

 

Estes autores esquematizam a forma como uma orientação para o mercado 

pode permitir, proporcionar e apoiar uma orientação para uma relação 

específica (Figura 3).  

 

Se existem diferenças substanciais no nível de eficácia que uma empresa 

consegue, numa relação específica com um cliente, e não sendo possível ou 
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desejável que sejam mantidas relações próximas com todos os clientes, o que 

particulariza cada relação, então, é plausível pensar que a orientação para o 

mercado precisa ser traduzida ao nível das relações (Helfert et al., 2002). 

 

   M.O. ao nível da empresa                                                   M.O. ao nível da relação 

                                                           - permite 

                                                           - proporciona 

                                                           - apoia                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Orientação para o mercado ao nível das relações inter-empresas – 
Fonte: Helfert et al. (2002). 

 

Posição diferente da de Helfert et al. (2002) têm Slater e Narver (1994), que 
sugerem que, atendendo a que a adaptação do nível de orientação para o 

mercado é complexa, dispendiosa e consome tempo - e ainda mais para 

empresas que tentem ser orientadas para o mercado em operações 

internacionais, sem que os benefícios possam ser garantidos (Diamantopoulos 

et al., 2000, citados por Cadogan et al., 2002) - e que cada vez mais todos os 

mercados terão baixo crescimento, forte hostilidade e alteração nas 

preferências dos consumidores, poderá não ser sensato tentar ajustar o nível 

de orientação para o mercado às condições deste. No entanto, não podemos 

esquecer que a concepção de orientação para o mercado destes autores é a 

de uma cultura organizacional, na qual a empresa está fortemente imbuída, e, 

consequentemente, difícil de mudar. Guo (2002) reforça a posição de Slater e 

Narver (1994) ao afirmar que, uma vez que a orientação para o mercado requer 

recursos e esforço, não é evidente que seja uma estratégia adequada a todas 
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as empresas. Se a orientação para o mercado envolve consideráveis recursos, 

e nem todas as empresas podem dispor deles, então, é plausível pensar-se 

que as empresas possam estar orientadas para as relações que considerem 

mais vantajosas. Em reforço desta posição, Chang e Chen (1998) propõem que  

a razão para a não verificação de efeito positivo da orientação para o mercado 

sobre a performance pode dever-se ao facto de o programa de orientação para 

o mercado, das empresas, estar mal direccionado. 

 

Também Noble et al. (2002) baseados na perspectiva de Ruekert (1992), 

segundo a qual a orientação para o mercado é, em grande medida, “uma 

questão de escolha e afectação de recursos”, sugerem que “com os recursos 

adequados e focalização, uma empresa pode tornar-se orientada para o 

mercado…”. Nesta perspectiva, a orientação para o mercado pode ser gerida 

com base nas condições momentâneas do mercado e nos objectivos tácticos 

da empresa (Noble et al., 2002). Bowman e das Narayandas (2002) vão mais 

longe e referem que as empresas podem conseguir vantagens adaptando as 

actividades de gestão dos clientes à situação competitiva específica de cada 

um. Para Day (2003), uma abordagem “market driven” torna a gestão de 

relações com os clientes num elemento central de uma estratégia que visa, 

entre outros, a vontade de satisfazer os requisitos individuais. Hallén et al. 

(1991) (citados por Wilson, 1995) propõem mesmo que o comportamento de 

adaptação deve variar ao longo da vida da relação, conforme os objectivos 

relacionais a atingir. 

Yau et al. (2000) propõem-se estudar a passagem para uma orientação para a 

relação, a que chamam “relationship marketing orientation” (RMO), e que 

operacionalizam através de quatro componentes, a saber: ligação (bonding), 

empatia, reciprocidade e confiança. Estes autores concluem que o impacto da 

orientação para o marketing relacional sobre a performance se mostra superior 

ao da orientação para o mercado, em indústrias manufactureiras, inversamente 

ao que acontece em indústrias grossista e de retalho e outras.  

 

Em 2004, Tuominen et al. (2004) verificaram uma forte correlação positiva 

entre orientação para o mercado e a intimidade com o cliente (“customer 

intimacy”); atente-se que intimidade com o cliente significa, segundo Anderson 
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e Narus (1999) (citados por Tuominen et al., 2004), “definir a oferta à medida 

das necessidades exactas dos clientes”, definição parcialmente contida no 

conceito de orientação para a relação (Helfert et al., 2001; 2002). O sucesso na 

obtenção de intimidade com o cliente pressupõe a integração do conhecimento 

do mercado e dos clientes com a flexibilidade operacional da empresa (Treacy 

e Wiersema, 1993, citados). Tuominen et al. (2004) acrescentam que, numa 

empresa, para se alcançar intimidade com o cliente, os valores e normas da 

empresa devem estar imbuídos de uma orientação para a relação. 

 

Day (2000) propõe que a orientação para a relação seja um componente da 

competência de mercado (“market-relating capability”), que a empresa deve 

deter. Os outros componentes são o aprofundamento do conhecimento dos 

clientes e a sua utilização pela organização e  o alinhamento e integração, 

externa e internamente, dos processos-chave. Mais tarde, Day e Van den Bulte 

(2002) verificam que a competência relativa aos clientes (“customer relating 

capability”) é o factor de previsão mais consistente da performance, de entre 

todas as variáveis estudadas.  

É ainda Day (2003) que considera os seguintes componentes distintivos da 

competência relativa aos clientes (“customer-relating capability”): uma 

orientação organizacional que torna a retenção dos clientes uma prioridade, 

informação sobre as relações e uma configuração organizacional que garanta 

uma clara contabilidade das relações com os melhores clientes. Estes 

componentes devem estar alinhados por forma a que gerem interacções que 

realcem a “customer-relating capability”. 

De realçar a mudança de enfoque deste autor entre o ano 2000 e os anos 2002 

e 2003, passando de uma abordagem da competência relativa ao mercado 

(“market-relating”) para a competência relativa aos clientes (“customer-relating 

capability”). 

 

Outras contribuições reforçam a ideia da necessidade de considerar a 

orientação para o mercado ao nível das relações entre parceiros de troca. 

Dorsch et al. (1998) referem-se a uma orientação para a relação percebida, a 

qual foi medida pela escala “Selling orientation – Customer orientation” (SOCO) 

(Saxe e Weitz, 1982).  
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Muito recentemente, também Zhao e Cavusgil (2006) procuraram tornar a 

teoria da orientação para o mercado extensível à gestão das relações 

fornecedor-fabricante.  

 

Parece portanto que a construtura orientação para a relação faz sentido, 

embora precise ainda de ser definida e operacionalizada, sobretudo num 

contexto internacional. 

 

2.9 - CONCEPÇÃO DA CONSTRUTURA ORIENTAÇÃO PARA A RELAÇÃO  
 

A concepção da construtura orientação para a relação tem por base os 

trabalhos de Helfert et al. (2001, 2002), que, no nosso conhecimento, foram os 

únicos que até agora a abordaram. Embora baseada em Helfert et al. (2001, 

2002), a concepção que propomos será diferente, baseada em bibliografia 

relevante e terá em conta o facto de a presente tese abordar relações 

internacionais. 

Para os autores referidos, a conceptualização da orientação para o mercado ao 

nível da relação deve compreender duas dimensões principais: a 

disponibilidade de recursos para a relação (recursos de  informação, recursos 

físicos, recursos humanos e  recursos técnicos) e as tarefas de gestão da 

relação. As tarefas de gestão da relação compreendem as actividades da troca 

(relacionadas com o produto / serviço, relacionadas com problemas da troca e 

actividades relacionadas com as pessoas na troca), a coordenação inter-

organizacional (isto é, a sincronização das acções dos parceiros), os 

mecanismos de resolução de conflitos e a adaptação (isto é, a satisfação das 

necessidades especiais ou capacidades do parceiro). 

 

Seguidamente apresentaremos alguns contributos da bibliografia que reforçam 

a proposta Helfert et al. (2001, 2002) e/ou que contribuíram para a variante da 

construtura orientação para a relação, que propomos. 

 

Chen et al. (1998) citam Tjosvold (1988 a) que identificou quatro dimensões da 

interacção associadas a uma relação com objectivos de cooperação, a saber: 

1 - troca e combinação de informação, ideias, e outros recursos;  
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2 - dar assistência;  

3 - discutir problemas e conflitos de forma construtiva;  

4 - apoiar e encorajar-se mutuamente. 

Nestes factores podemos reconhecer várias das dimensões propostas para a 

orientação para a relação por Helfert et al. (2001, 2002). O Quadro 1 descreve 

a concepção da construtura proposta por estes autores. 

Quadro 1 – Concepção da construtura “orientação para a relação” segundo 
Helfert et al. (2001, 2002) 

1 – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

      Recursos de informação, financeiros, físicos e técnicos. 

  

2 – TAREFAS DE GESTÃO DA RELAÇÃO 

     2.1 – ACTIVIDADES DA TROCA  

           2.1.1 Relacionadas com o produto/serviço  

           2.1.2 Problemas das actividades da troca  

           2.1.3 Actividades da troca relacionadas com as pessoas envolvidas  

     2.2 – COORDENAÇÃO INTER - ORGANIZACIONAL 

    Respeita à sincronização de acções entre parceiros 

     2.3 – MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

    Respeita a situações extraordinárias que ocorrem em relações de longo prazo 

     2.4 – ADAPTAÇÃO  

     Refere-se às adaptações que é necessário fazer na relação para se harmonizar   

    com as necessidades e capacidades específicas do parceiro. 

 

Seguidamente procuraremos justificar a inclusão de cada uma das dimensões 

e das alterações que propomos relativamente à concepção de Helfert et al. 

(2001, 2002). 

 

2.9.1 – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

 

A cada afectação de recursos, a uma relação, está associado um custo de 

oportunidade relativamente a outras relações ou actividades. Sendo os 

recursos finitos, também apenas um número limitado de relações pode ser 
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eficazmente conduzido, num dado momento, pelo que a afectação de recursos 

a relações específicas assume particular importância. 

 

Uma definição, de acordo com a “Resource-Based View”, refere que “os 

recursos da empresa incluem todos os activos, competências, processos 

organizacionais, atributos da empresa, informação, conhecimento etc., 

controlados pela empresa e que lhe permitem conceber e implementar 

estratégias que melhorem a sua eficiência e eficácia” (Barney, 1991) (citado 

por Auh e Mengue, 2006; Hult et al., 2005). Segundo esta teoria, as diferenças 

na performance das empresas são imputáveis à heterogeneidade nos activos e 

capacidades.  

A “Resource-based Theory of the Firm” (Penrose, 1959; Corner, 1991) define 

recursos como as entidades tangíveis e intangíveis que estão disponíveis e que 

permitem à empresa produzir uma oferta para o mercado, com valor para 

alguns segmentos de mercado; esta teoria vê as empresas como 

combinadores de recursos heterogéneos, móveis imperfeitamente (Hunt, 

1997). 

 

Para Johnsen e Ford (2006), recursos são considerados como “factores 

transferíveis de input, controlados pela empresa, que são convertidos em 

outputs usando uma ampla variedade de activos da empresa e mecanismos de 

ligação”. 

 

Segundo Blois (1998), um fornecedor tem que determinar quais os recursos 

requeridos para desenvolver e manter uma relação, cujo estabelecimento 

requer tempo e esforço. Hunt e Morgan (1994) referem que, seja qual for o tipo 

de parceria, estão envolvidos investimentos significativos de tempo, dinheiro, 

pessoal e, possivelmente, equipamento. Ghauri et al. (2003) argumentam que a 

formação de relações entre organizações se deve a uma necessidade interna 

de recursos ou ao empenhamento num problema ou oportunidade externos. 

Katsikeas et al. (1996) propõem que a afectação de recursos esteja 

positivamente associada com a performance de exportação. 
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Para Bello et al. (2003), deter os recursos adequados é vital para o 

estabelecimento e manutenção de ligações próximas com distribuidores 

estrangeiros; por exemplo, se a dotação de recursos humanos e financeiros 

não for adequada, será menor a capacidade do fabricante em trocar 

informação atempada e profundamente. Os autores verificam que a 

inadequação de recursos está associada a baixo relacionalismo e concluem 

que os recursos da empresa têm um papel nuclear na determinação da 

natureza da relação de canal de exportação. 

Turnbull (1987) refere que o processo de desenvolvimento de relações 

internacionais, atendendo às diferenças de vária ordem entre parceiros, 

frequentemente requer, intensivamente, recursos e tempo.  

 

Karunaratna et al. (2001), referindo-se ao papel desempenhado por agentes 

que actuam por conta de exportadores, escrevem que “as necessidades dos 

exportadores raramente são satisfeitas devido à inadequação dos recursos e 

do esforço de marketing”. 
 

Os recursos de uma empresa, no âmbito de uma indústria, dada a sua 

heterogeneidade e relativa imobilidade, podem dotá-la de vantagem ou 

desvantagem comparativa na produção de oferta de valor para certos 

segmentos de mercado (Hunt, 1997); na verdade, a detenção de recursos raros 

e dificilmente imitáveis pode dotar a empresa de uma vantagem competitiva 

sustentável (Morosini et al., 1998). Este autor classifica os recursos em 

recursos financeiros, físicos, humanos, organizacionais, relacionais e de 

informação. Quanto aos recursos de informação, eles são úteis à relação, tanto 

mais se, como argumentam Matanda e Mavondo (2001), é necessária a 

colaboração entre membros de canal, orientados para o mercado, para que 

adquiram e difundam a informação indispensável à criação de valor superior 

para os clientes.  

No que respeita aos recursos humanos, os fabricantes podem investir neles no 

sentido de apoiarem selectivamente alguns distribuidores (Ganesan, 1994, 

citado por Rokkan et al., 2003), o que sugere uma gestão de recursos ao nível 

da relação. No entanto, o excesso de recursos humanos afectos à exportação 

pode prejudicar a performance de exportação (Ling–yee e Ogunmokun, 2001). 
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Valla (in Turnbull e Valla, 1986) verificou a existência de correlação entre a 

natureza e importância das adaptações feitas pelo fornecedor e os recursos 

humanos que ele necessita afectar; verificou ainda que o nível de envolvimento 

numa relação está directamente relacionado com os recursos humanos que é 

necessário afectar a essa relação para levar a cabo as adaptações 

necessárias. 

 

Turnbull (1987) recomenda que, para desenvolver a exportação, é necessário 

“garantir que os recursos adequados estão disponíveis, especialmente em 

termos de pessoas com a perícia necessária para iniciar e desenvolver 

relações em países estrangeiros”. 

 

No que respeita ao papel desempenhado pelos recursos na adopção de uma 

orientação para o mercado, já em 1990 Kohli e Jaworski (1990) referiam que “a 

orientação para o mercado requer recursos e só é útil se os benefícios que 

proporciona excederem os custos dos recursos”. Sobre o assunto, Zhao e 

Cavusgil (2006) referem que uma empresa orientada para o mercado mais 

provavelmente afecta recursos consideráveis para satisfazer as necessidades 

dos clientes. 

Para Chang e Chen (1998), a orientação para o mercado tem sido associada a 

uma afectação de recursos mais eficiente. Dobni e Luffman (2000) reforçam 

esta ideia, dizendo que a empresa tem que decidir quais (ou se) os recursos a 

afectar aos comportamentos de orientação para o mercado, o que deverá ter 

em conta aspectos como a compreensão da envolvente, das necessidades dos 

clientes, da cultura organizacional, valores, posicionamento competitivo etc. O 

mesmo é dito por Espallardo (2001), (citando Hernandez e Múnera, 1999; 

Venkatraman e Camilus, 1984) para quem a orientação para o mercado, para 

ser eficaz, requer a integração adequada de recursos e capacidades com as 

exigências do mercado. 

Cadogan et al. (2002) acrescentam que os recursos investidos, necessários a 

um comportamento de orientação para o mercado, devem ser recursos de 

longo prazo. Já Saxe e Weitz (1982) referem que o vendedor precisa de dispor  

dos recursos necessários para adaptar a oferta às necessidades do cliente, 

para que a venda orientada para o cliente seja eficaz. 
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Grönroos (1999) (citado por Bush et al., 2001) escreve que “uma verdadeira 

transição para uma estratégia de marketing relacional requer uma focalização 

nos recursos e competências na relação”. Para Helfert et al. (2001), a 

orientação para o mercado e a disponibilidade de recursos criam um contexto 

favorável ao desenvolvimento de relações e à sua eficácia.  A própria 

orientação para o mercado pode ser vista como um recurso (Hunt e Morgan, 

1996, 1997, citados por Freitas, 2002) ou, mais precisamente, como uma 

competência (Freitas, 2002). 

 

Pelo exposto parece adequado considerar a disponibilidade de recursos para a 

relação de troca como uma dimensão da construtura orientação para a relação. 

 

2.9.2 – TAREFAS DE GESTÃO DA RELAÇÃO 

 
2.9.2.1 - Actividades da troca 
 

Em estudo sobre canais de distribuição internacionais, Bello et al. (2003) 

enfatizam o papel das actividades funcionais, ao escreverem que “o trabalho da 

díade fabricante – distribuidor consiste nas tarefas funcionais requeridas para 

levar a cabo a actividade de exportação e os processos de administração 

necessários para coordenar as interdependências entre as tarefas funcionais 

de exportação”. Tem aliás vindo a ser aceite que a gestão das actividades 

entre compradores e vendedores gera oportunidades para as empresas 

criarem vantagens estratégicas e atingirem uma performance financeira 

superior (Jap, 1999). 
 

Se atendermos ao sugerido por Kohli e Jaworski (1990) e Slater e Narver 

(1994), a orientação para o mercado tem que ser operacionalizada através de 

processos de negócio apropriados. 

 

A consideração das actividades da organização, ou seja dos “comportamentos 

e processos relacionados com a contínua avaliação e servir as necessidades 

dos clientes” (Deshpandé e Farley, 1996, citados por Frith, 1998), em lugar de   

uma cultura organizacional (Narver e Slater, 1990), corresponde a uma 
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mudança de foco da orientação para o mercado. Também para Matanda e 

Mavondo (2001), a orientação para o cliente pode ser conseguida pela 

implementação de actividades de fornecimento entre organizações.  

 

A questão que agora se coloca, uma vez justificada a importância das 

actividades da troca no âmbito da orientação para a relação, é a de identificar 

quais as actividades a considerar.  

 

Helfert et al. (2001, 2002) subdividem as actividades da troca em actividades 

relacionadas com o produto / serviço, problemas das actividades da troca e 

actividades da troca relacionadas com as pessoas envolvidas. 

Seguidamente analisaremos separadamente cada uma destes componentes.  

 

Helfert et al. (2001, 2002) referem que as actividades relacionadas com o 

produto/serviço incluem a transferência de bens ou dinheiro, troca de 

informação relativamente a especificações dos bens, logística, assuntos 

relativos à entrega ou pagamentos, ofertas especiais ou encomendas, previsão 

de oportunidades a médio prazo, necessidades e requisitos de ambas as 

partes. Da revisão bibliográfica que empreendemos, emerge a adequação da 

inclusão de outros aspectos, comuns a vários estudos e que podem ser 

considerados como actividades da troca, como sejam o processamento 

correcto das encomendas, serviço pós–venda, controlo da qualidade e a 

consecução de entregas atempadas, e que a seguir se justifica. 

 

Para identificação de actividades da troca relevantes em contextos 

internacionais, procurámos identificar na bibliografia quais os factores a que os 

importadores atribuem mais importância na sua relação com fornecedores 

internacionais e que, como tal, não devem ser descurados por um exportador 

orientado para a relação de troca. 

 
Segundo Liang e Parkhe (1997) existem duas dimensões de escolha de 

fornecedores: 

- características dos fornecedores (mais importantes quando a incerteza é 

elevada);  
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- características da proposta (mais importantes quando a incerteza é baixa). 

 
As mais importantes variáveis de decisão identificadas por estes autores são: a 

qualidade, entrega a tempo, resposta, relação com o vendedor, disponibilidade, 

fiabilidade nas entregas, serviço, regulamentação governamental, controlo da 

qualidade, preço competitivo, uma boa relação valor/preço, procedimentos de 

encomenda / envio, elevada margem para o distribuidor, adequação ao 

mercado local, custos de transporte, benefícios do fornecedor (para o cliente) e 

factores que não o preço (e.g. marca). 

 

Para Baily et al. (1998), “um bom fornecedor” é aquele que  faz entregas 

atempadas, fornece qualidade de forma consistente, proporciona bons preços, 

tem um passado estável, proporciona bom serviço de apoio, é responsivo às 

necessidades do cliente, mantém as promessas, fornece apoio técnico e 

mantém o comprador informado do progresso das encomendas. 

 

Katsikeas et al. (1997) relatam os resultados de vários estudos sobre critérios 

de selecção de fornecedores estrangeiros. Esses estudos fazem referência a 

critérios como o rácio qualidade/preço, entrega, competência técnica, serviços, 

fiabilidade do fornecimento, competitividade do preço, saber-fazer técnico, 

serviço pós-vendas e serviço de informação.  

 

Considerámos também os resultados do estudo de Leonidou (1988) que 

identifica os seguintes factores como sendo importantes para a tomada de 

decisão dos importadores: boa relação valor/preço, qualidade do produto, 

procedimentos de gestão de encomendas/envio satisfatórios, entregas 

regulares, fornecimentos de longo prazo e margens elevadas. Outra 

investigação, de Katsikeas et al. (1997), inclui as seguintes variáveis de 

decisão dos importadores: preço competitivo, desenvolvimento de produtos 

novos, qualidade do produto, concessão de contratos de exclusividade, apoio 

promocional e apoio às vendas, fiabilidade nas entregas, comunicação eficaz, 

aconselhamento técnico e de gestão, apoio no serviço pós-vendas, 

disponibilidade de peças, crédito alargado e custos / arranjos de transportes. 
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Balakrishnan (1996) refere que, antes de se preocupar com outras dimensões, 

a gestão devia prestar mais atenção aos aspectos básicos da orientação para o 

mercado, como sejam as entregas atempadas e enfatizar as necessidades dos 

clientes. 

 

A importância das entregas se realizarem nos prazos estipulados foi também 

verificada por Spekman et al. (1997), ao concluirem que em cerca de 78% das 

relações de colaboração estavam implementados programas de entrega 

atempada. Sobre este último aspecto, Baily et al. (1998) dizem tratar-se de “um 

objectivo padrão de purchasing”, cujo incumprimento pode conduzir à perda de 

vendas, alterações na produção e invocação de perdas e danos, pelos clientes. 

A importância percebida do cumprimento de prazos de entrega foi também 

considerada por Thirkell e Dau (1998). 

 

Doney e Cannon (1997), referenciando Lehmann e O’Shaugnessy (1974) e 

Wilson (1994), referem três aspectos da performance do fornecedor que fazem 

parte dos factores de avaliação pelo cliente: performance de entrega, 

preço/custo relativo e performance do produto/serviço. 

 
Na operacionalização da construtura orientação para a relação tivemos 

também em conta as  recomendações de Cunningham (in Turnbull e Valla, 

1986) sobre quais as características que devem integrar a estratégia de um 

fornecedor; segundo o autor, essas características são: orientação para o 

cliente (análise das necessidades, mostrar interesse pelos problemas,…) 

perícia tecnológica, competência comercial (respostas rápidas e adequadas a 

pedidos de informação e lidar com as queixas), flexibilidade e adaptabilidade 

(produtos e processos), capacidade de performance no fornecimento (entrega 

fiável, garantia da qualidade, serviço pós-venda e informação), competitividade 

do preço, eficácia organizacional e integração social (atmosfera de cooperação, 

confiança, empenhamento, proximidade e legítimo exercício do poder). 

 

Para além da consideração dos factores a que os importadores atribuem mais 

importância, na sua relação com fornecedores internacionais, entendemos 

dever analisar as funções que um fornecedor cumpre em relações de troca, no 
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sentido da identificação de actividades que possam representar factores a 

incluir na conceptualização da construtura orientação para a relação. 

 

Walter et al. (2003) classificam como directas e indirectas as funções que um 

fornecedor assume numa relação, conforme, respectivamente, o benefício é 

realizado dentro da relação ou apenas se venha a manifestar no futuro ou em 

outras relações. 

Como a presente tese visa estudar relações bem determinadas entre um 

exportador e um importador, não consideraremos as relações indirectas.  

Para Walter et al. (2003), o cumprimento das funções da relação é uma forma 

eficaz de criar fortes laços e assim alcançar vantagem competitiva. Se, como é 

referido na bibliografia, o desenvolvimento de orientação para o mercado é 

precisamente um requisito necessário para alcançar vantagem competitiva e 

fornecer valor superior aos clientes (Kohli e Jaworski, 1990; Narver e Slater, 

1990), o cumprimento adequado de actividades inerentes a funções da relação 

com o cliente deverá ser tido em conta na concepção da construtura orientação 

para a relação. 

Dos resultados de Walter et al. (2003) ressalta que o nível de cumprimento, 

pelo fornecedor, das funções directas  e indirectas numa relação, tem um 

impacto directo e positivo sobre a qualidade da relação, percebida pelo cliente, 

sendo este impacto especialmente forte quando o cliente pode facilmente 

substituir o fornecedor. Os autores consideraram as seguintes funções directas: 

função redução de custo, função qualidade, função volume e função de 

salvaguarda (fornecedor de recurso). 

 

O serviço ao cliente é outro factor que tem sido visto como um meio de 

acrescentar valor para o cliente, e, como tal, deve ser tido em conta na 

concepção da construtura orientação para  o cliente, conforme a seguir se 

pretende evidenciar. 

 

Para Christopher et al. (1991), o serviço ao cliente pode ser visto como um 

processo de criação de utilidades de tempo e lugar para o cliente, antes, 

durante e depois da transacção e cuja  excelência aumenta a rendibilidade 

(Buttle, 1996). Se Dominguez e Zinn (1994) verificaram que o serviço ao cliente 
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é um factor de previsão significativo do sucesso da exportação, também para 

Chang e Chen (1998), a consecução de melhorias na performance do negócio 

dependerá da medida em que a orientação para o mercado permita melhorias 

significativas na qualidade do serviço. 

 

Slater e Narver (1994) referem que as empresas “market driven”, “para 

manterem as relações que são críticas para a entrega de valor superior aos 

clientes, prestam atenção próxima ao serviço, quer antes da venda quer após 

as vendas.”  A este respeito, Lages et al. (2005) afirmam que, no caso da 

indústria electrónica, é verosímil que o fornecimento de melhor serviço 

represente valor acrescentado na relação. 

 

Outra actividade que consideramos de grande importância numa relação 

fornecedor – cliente é a troca de informação entre as partes, “ainda mais crítica 

em relações que ultrapassam as fronteiras nacionais” (LaBahn e Harich, 1997), 

sendo que, no entanto, o conteúdo das actividades de comunicação muda com 

o estádio em que a relação se encontra (Wilson, 1995). 

 

Se para Dorsch et al. (1998), o desenvolvimento de relações com os clientes 

envolve, entre outros aspectos, fornecer informação correcta e relevante, para 

Anderson e Weitz (1992), o fornecimento de informação de qualidade conduz à 

motivação e empenhamento dum distribuidor na relação e, para Parkhe (1998), 

se a informação for rápida e fiável gera transparência, reduzindo a incerteza, os 

mal – entendidos e incentivando a cooperação. Johnson e Sohi (2001) afirmam 

que o papel central da informação sobre a incerteza e a sua redução é 

amplamente tratado na bibliografia.  

 

Para Lages et al. (2004) a quantidade de informação partilhada em relações 

importador - exportador é “a medida em que o exportador partilha abertamente 

informação que pode ser útil na relação com o importador”; para Homburg et al. 

(2002), a partilha de informação percebida é a “medida em que a empresa 

compradora percebe o fornecedor como partilhando abertamente informação 

que lhe pode ser útil”. 
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A comunicação é um dos principais mecanismos de cooperação (Chen et al., 

1998) e antecedente da confiança (Morgan e Hunt, 1994; Parvatiyar e Sheth, 

2000) e satisfação (Selnes, 1998; Sanzo et al., 2003). LaBahn e Harich (1997), 

(citando Mohr e Nevin 1990) referem a importância da extensão, conteúdo e 

natureza da comunicação entre parceiros. A comunicação pode ser definida 

como a partilha formal ou informal de informação significativa e atempada entre 

empresas (Anderson e Narus, 1990), e caracterizada pela  quantidade, 

direcção, meio e conteúdo (Frazier, 1999). 

 

A orientação para a relação de troca deve incluir, tal como Helfert et al. (2001, 

2002) preconizam, uma dimensão que consubstancie a forma como o 

fornecedor lida com os problemas das actividades da troca. Estes autores 

referem que estes problemas são “importantes se o cliente tem  dificuldades 

com o uso, a funcionalidade ou a qualidade dos produtos fornecidos ou se o 

cliente necessita de apoio de longo prazo, com respeito a soluções específicas 

para os seus problemas”. Saxe e Weitz (1982) argumentam que a 

receptividade dos clientes a uma abordagem orientada para o cliente é maior 

quando necessitam de ajuda para resolver um problema.  

 

No caso da presente tese abordamos as relações entre exportadores e 

importadores. Os problemas que podem surgir nestas relações são 

naturalmente diferentes, pela natureza única da envolvente internacional. 

Vários tipos de distância, nomeadamente distância cultural, distância 

administrativa, distância geográfica e distância económica (Ghemawat, 2001), 

entre parceiros, podem criar problemas específicos duma relação internacional, 

e que são inexistentes num contexto doméstico. Conway e Swift (2000) referem 

que a relação com parceiros internacionais potencia os problemas, devido à 

incerteza da transacção, a qual é determinante para os níveis de confiança na 

relação. 

 

Para identificação destes problemas recorremos a bibliografia de marketing 

internacional. Ghauri et al. (2003) referem que muitos dos problemas das PME 

em países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento têm semelhanças, o 
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que nos permite encarar com confiança a transposição, para o presente 

estudo, das conclusões retiradas sobre este assunto em outras investigações. 

Os autores referem problemas  de exportação internos (intrínsecos à empresa) 

e externos (relacionados com a indústria, o mercado de exportação e a 

envolvente macro). 

 

Katsikeas et al. (1996) (citando Yang et al., 1992) referem que é necessário 

desenvolver uma capacidade de gerir os problemas da exportação. O 

conhecimento insuficiente sobre os procedimentos relacionados com o negócio 

internacional é tido como um obstáculo para a construção de relações e para o 

próprio negócio internacional (Rundh, 2001). 

 

Leonidou (1995) refere a existência de barreiras à exportação, que identifica, e 

que são responsáveis pela incompleta exploração do potencial dos mercados 

internacionais. Para o autor, “barreiras à exportação são todas as restrições de 

atitude, estruturais, operacionais e outras, que prejudicam a capacidade da 

empresa em iniciar, desenvolver ou manter operações internacionais.” As 

principais barreiras detectadas foram as restrições impostas pela legislação e 

regulamentações estrangeiras, as dificuldades em lidar com a 

documentação/procedimentos e a existência de forte competição. 

 

Dominguez e Zinn (1994) concluem que os exportadores bem sucedidos 

percebem maiores problemas operacionais com os aspectos logísticos e 

burocráticos, o que, segundo eles, pode dever-se ao facto destes se 

preocuparem mais com os clientes. Os autores referem que os exportadores de 

sucesso relataram menos problemas com os clientes. Parece pois legítimo 

concluir-se que exportadores mais orientados para os clientes  preocupam-se 

com os problemas de exportação e, como resultado, as relações de troca são 

menos problemáticas e mais bem sucedidas. Os autores listam os seguintes 

tipos de problemas operacionais: problemas logísticos, problemas burocráticos, 

problemas de arquitectura de canal, problemas das relações comprador-

vendedor e problemas de informação do mercado. 
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Katsikeas et al. (1996) identificaram oito factores que constituem problemas da 

exportação, a saber: informação/comunicação com o mercado de exportação, 

adaptação do produto, restrições à fixação do preço de exportação, adaptação 

da organização de marketing, restrições logísticas externas, política nacional 

de exportação, complexidade percebida dos processos e desvalorização 

doméstica da moeda. No entanto, apenas foi conseguida evidência de que os 

problemas de informação/comunicação com o mercado tinham impacto 

negativo sobre a performance. 

 

Katsikeas e Dalgic (1995) avaliam o outro lado do processo, isto é, os 

problemas dos importadores, cuja consideração é tanto ou mais importante 

para nós, já que a ajuda do exportador na resolução destes problemas deverá 

facilmente ser percebida pelo cliente internacional como criadora de valor para 

ele; como os autores referem, “a capacidade em perceber e ultrapassar as 

barreiras à importação provavelmente facilitará níveis melhores de performance 

de importação”. Ademais, a preocupação com a resolução dos problemas do 

importador, pelo exportador, representa uma clara focalização nas 

necessidades dele, e, como tal, deverá integrar a concepção da construtura 

orientação para a relação. Os autores referem os seguintes problemas dos 

importadores: controlo da qualidade, entrega atempada, comunicação, 

segurança no fornecimento, falta de preços competitivos, fraca qualidade da 

embalagem, garantia da qualidade, serviço pós-venda, atrasos nos transportes, 

flutuações de taxas de câmbio, custos de transporte e afins e dificuldades de 

linguagem. 

 

Para o presente estudo somente interessa considerar os tipos de problemas 

sobre os quais o exportador possa actuar, no sentido da sua minimização, e 

que respeitem ao âmbito da relação de troca. Tal não é claramente o caso dos 

problemas internos – domésticos  e externos – domésticos, do importador. 

 

Já sobre problemas internos-estrangeiros, como o fraco conhecimento do 

mercado fornecedor (por parte do importador), a comunicação inadequada com 

o exportador e os elevados custos da compra internacional, são passíveis de 

minoração por parte do exportador. O mesmo sucede com os problemas 
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externos – estrangeiros (na perspectiva do importador) que são relatados, a 

saber: falta de competitividade do preço dos produtos estrangeiros, custos de 

transporte elevados, fraca qualidade da embalagem, dificuldade do fornecedor 

em atingir os padrões de qualidade do importador, complexidade do envio 

marítimo e atrasos e falta de informação sobre as fontes de fornecimentos. 

 

Entendemos que em relações internacionais, devido às possíveis grandes 

distâncias que possa haver entre parceiros de troca (Ghemawat, 2001), a 

incerteza do importador, associada a vários aspectos da transacção, pode ter 

resultados negativos sobre a relação e o seu sucesso. Assim, a incerteza do 

importador pode constituir um sério problema para o exportador, cabendo-lhe a 

sua minoração ou resolução. Joshi e Stump (1999) definem incerteza como “a 

incapacidade de prever o comportamento do parceiro ou alterações na 

envolvente externa”, e acrescentam que a incerteza gera um problema de 

adaptação. Estes autores verificam que a incerteza tem um efeito negativo 

sobre a acção conjunta. 

 

Shankarmahesh et al. (2003) enaltecem a importância de resolver as questões 

associadas à incerteza, referindo que a principal razão pela qual importadores 

e exportadores estabelecem relações de longo – prazo é evitar a incerteza. 

Johnson (1999) afirma que a incerteza desfaz as relações e que estas, por sua 

vez, são um mecanismo essencial de absorção da incerteza.  

 

Para além do referido, a incerteza pode ter influência na rendibilidade do 

cliente, o que reforça o interesse do fornecedor na sua redução. Conforme 

escrevem Cannon e Homburg (2001), a incerteza na fiabilidade da entrega e 

disponibilidade de produto implicam custos de manutenção de stocks, sendo 

que uma comunicação frequente, sobre o ponto de situação das encomendas e 

dos stocks do fornecedor, podem reduzir essa incerteza.  

 

Pelo exposto, consideramos que a incerteza do importador constitui um 

problema para o exportador, e como tal deve ser tratado e resolvido, pelo que 

propomos a sua inclusão como um problema da troca, a par de outros mais 

objectivos. 
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2.9.2.2 - Coordenação inter-organizacional 
 

Começamos por apresentar algumas definições de coordenação inter–

organizacional e coordenação interfuncional. 

 

Espallardo (2003) (citando Cheng, 1983) define coordenação inter-

organizacional como a bondade dos membros de canal em terem um 

desempenho de acordo com os seus papéis no sistema. Para Malone e 

Crowston (1994) (citados por Bello et al., 2003) a coordenação consiste em 

“gerir dependências entre actividades”. A coordenação traduz a medida em que 

as tarefas de exportação são desempenhadas, de forma consciente e coerente, 

por fabricantes e distribuidores internacionais (Cheng, 1983), o que dificilmente 

será conseguido em relações de mercado distantes (“at arms-lenght”). 

 

No contexto de uma relação fornecedor–cliente industrial, Zhao e Cavusgil 

(2006) definem coordenação interfuncional como sendo a utilização 

coordenada dos recursos organizacionais do fornecedor na criação de valor 

superior para o cliente. Lambin (2000) apresenta vários indicadores do grau de 

coordenação interfuncional, a saber: difusão das informações sobre o mercado, 

a todos os níveis; troca informal de informação entre as funções; contactos 

directos com os clientes, a todos os níveis; reuniões inter-funcionais referentes 

ao mercado; elaboração concertada da estratégia de marketing; medição das 

contribuições de cada um para a satisfação dos clientes. 

 

Helfert et al. (2001, 2002) consideram a  coordenação inter–organizacional 

como uma dimensão da orientação para a relação, consubstanciada na 

sincronização de acções entre parceiros, e compreendendo “o 

estabelecimento, uso e controlo de regras formais e procedimentos e o 

exercício de influência informal”. Parvatiyar e Sheth (2000) referem que alguns 

aspectos do processo operativo (e.g. o processamento de encomendas) 

precisam de ser alinhados, dependendo no entanto do âmbito e natureza das 

relações. Cannon e Perreault (1999) falam em “ligações operacionais”, as quais 

“captam a medida em que os sistemas, procedimentos e rotinas das 
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organizações compradora e vendedora estão ligados para facilitar as 

operações”, enquanto Hakansson e Snehota (1995) falam em “interacção em 

relações de negócios” para significar a coordenação de actividades e de 

recursos entre duas empresas, sendo que, num contexto de canal de 

exportação, a intensidade da interacção entre exportadores e distribuidores 

fomenta relações de sucesso entre parceiros. (Rosson e Ford, 1980, citados 

por Ling-yee et al., 2001). A importância do alinhamento de recursos entre 

parceiros é realçada por Chryssochoidis e Theoharakis (2004) que dele fazem 

depender a existência de pontos fortes colectivos, os quais, por sua vez, 

influenciam a performance da relação.  

 

Holm et al. (1996) argumentam que a coordenação de actividades entre 

empresas cria interdependência, transformando uma relação de mercado numa 

relação de díade de negócios; para Gadde e Snehota (2000), a coordenação 

de actividades, para além das adaptações de recursos e da interacção entre 

indivíduos, constitui uma das dimensões do envolvimento que influenciam os 

resultados de uma relação. 

 

Pensamos, no entanto, que a orientação para a relação de troca deve 

considerar igualmente a coordenação interfuncional do fornecedor, no sentido 

de melhor responder às necessidades do cliente. Esta coordenação representa 

a tradução, ao nível da relação de troca, da componente com a mesma 

designação proposta por Narver e Slater (1990). Conforme anteriormente 

referido, Deshpandé et al. (1993) argumentam que a coordenação 

interfuncional é totalmente compatível com a natureza de uma orientação para 

o cliente, pelo que deve ser integrada nela. 

 

Em nosso entendimento, pode ser insuficiente a coordenação de actividades 

entre fornecedor e cliente se, internamente, não existir coordenação entre os 

departamentos da empresa fornecedora, no sentido de dar resposta às 

necessidades do cliente. Gummesson (1991) torna a questão evidente ao 

perguntar: “Se todas as actividades duma empresa não estivessem inter-

relacionadas, então o que estariam a fazer na mesma empresa?” Para Lambin 

(2000), a orientação para o mercado é da competência de todas as funções da 
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empresa. Também Grönroos (1991,1994) afirma que a interface interna entre, 

marketing, operações, pessoal e outras funções é de importância estratégica 

para o sucesso de empresas que adoptem uma estratégia de marketing 

relacional. Ford e Hakansson (2006) completam esta ideia, referindo que  

recursos humanos, operações, finanças e I&D são todos afectados e afectam 

as relações das empresas.  

 

Cadogan et al. (1999) argumentam que o mecanismo de coordenação pode ser 

entendido como uma competência nuclear, desenvolvida dentro da empresa, a 

qual aumenta a eficiência dos processos e a probabilidade de sucesso das 

tarefas.  

 

Acresce referir, em favor da inclusão da coordenação interfuncional como 

factor da orientação para a relação, que Cadogan et al. (2001) e Cadogan et al. 

(2002) verificaram a existência de uma relação positiva entre a coordenação da 

exportação, na empresa, e o seu comportamento de orientação para o 

mercado de exportação (EMO). De referir ainda que, para Furrer et al. (2004), é 

necessário o alinhamento de valores, atitudes e comportamentos, entre  os 

empregados, para que a empresa possa beneficiar completamente de uma 

cultura de orientação para o mercado.  

 

Sintetizando, trata-se de integrar internamente os processos-chave de 

negócios e alinhá-los externamente com os processos correspondentes da 

empresa cliente (Day, 2000; Day e Van den Bulte, 2002). 

 

Pelo exposto consideraremos a coordenação interfuncional e inter–

organizacional como os dois aspectos da coordenação a ter em conta na 

concepção da construtura orientação para a relação. 

 

2.9.2.3 - Mecanismos de resolução de conflitos  
 

Começamos por apresentar algumas definições de conflito. 
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Segundo Anderson e Weitz (1992), conflito é definido pela extensão das 

dificuldades experimentadas na relação com o parceiro de troca. As definições 

de Stern e El-Ansary (citados por Gaski e Nevin, 1985) e de Gaski (1984) 

enfatizam a dificuldade na consecução dos objectivos. Para os primeiros, o 

conflito resulta da percepção de um parceiro de que os comportamentos do 

outro dificultam ou impedem a consecução dos seus objectivos; para o 

segundo, essa percepção traduz-se em tensões e animosidade. Schmidt e 

Kochan (1972) falam não em divergência de objectivos, mas em 

incompatibilidade de objectivos, distinguindo assim competição de conflito. 

 

Anderson e Narus (1984) apresentam as perspectivas segundo as quais o 

conflito tem sido referido na bibliografia: 

- Um sentimento de stress, tensão ou hostilidade de um membro relativamente 

a outro (conflito afectivo); 

- As condições antecedentes de conflito comportamental (conflito latente); 

- Comportamento efectivo de conflito (conflito manifesto); 

- A percepção do nível de conflito. 

 

Brown et al. (1983), para além do conflito afectivo, latente e manifesto, referem 

o conflito residual (“aftermath conflict”) que consiste nas percepções  e 

sentimentos que ficam após o estádio de conflito manifesto, o qual deverá 

influenciar futuras situações de conflito. 

 

Conflitos podem ocorrer devido a divergência de objectivos, à definição de 

papéis na relação, a percepções divergentes dos intervenientes, à escassez de 

recursos, a desacordos quanto a áreas de decisão e a dificuldades de 

comunicação (Rosenbloom, 1991). Dwyer et al. (1987) referem que é previsível 

que numa relação exista conflito com origem nas duas primeiras causas 

apontadas, já que, períodos de escassez de recursos, interpretações 

incorrectas, valores em mutação e conceitos de fair play, são inevitáveis. 

 

Thomas et al. (1972) (citados por Di Stefano, 1984) indicam como importantes 

determinantes do conflito, os seguintes: expectativas opostas, ambiguidade 
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jurisdicional, obstáculos à comunicação física, dificuldade verbal e dificuldades 

interpessoais. 

 

Do exposto, é possível concluir que o conflito pode ter dois tipos de fontes 

principais: fontes de atitude (e.g. papéis, expectativas, percepções) e fontes 

estruturais (e.g. divergência de objectivos, desejo de autonomia), sendo que as 

primeiras representam variáveis comportamentais e as segundas reflectem 

conflitos de interesses. Parece também evidente que, analisadas as fontes de 

conflito, é mais provável que o conflito ocorra em relações de negócios 

internacionais. Se atendermos à diversidade das fontes, à variação possível da 

intensidade, frequência e importância (Brown e Day, 1981) com que os 

conflitos podem ocorrer, à preferência dos intervenientes por diferentes 

comportamentos de gestão de conflitos (Morris et al., 1998), à situação de 

dependência dos parceiros na relação, entre outros factores, parece ser que, 

como afirmam Helfert et al. (2001),  “o conflito não pode ser tratado de forma 

estandardizada”. 

 

O objectivo principal, quando ocorre um conflito, é evitar a sua 

disfuncionalidade e os possíveis reflexos negativos sobre a rendibilidade 

(Barros, 1996). No entanto, têm sido postuladas várias relações possíveis entre 

conflito e performance. 

Rosson e Ford (1980) postulam uma correlação negativa entre estas 

construturas, em relações entre fabricantes e distribuidores internacionais de 

produtos industriais. Outra abordagem refere que a performance não é 

afectada pela existência de conflito, sobretudo se o empenhamento e o nível de 

interdependência forem elevados (Rosenbloom, 1991). Uma terceira hipótese, 

formulada por Stern e El-Ansary (1992), refere que o conflito pode fazer 

aumentar a performance dum canal de distribuição, já que sem ele “os 

membros do canal tendem a tornar-se passivos e não inovadores”. 

Rosenbloom (1991) apresenta uma curva, que sintetiza as hipóteses antes 

formuladas: num primeiro estádio existe tolerância relativamente ao conflito, 

num segundo estádio, a existência de conflito reflecte-se positivamente sobre a 

performance, por exemplo, se o conflito conduzir a uma redefinição de políticas 
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e numa terceira fase o conflito pode tornar-se disfuncional e afectar 

negativamente o rendimento dos capitais próprios. 

 

O conflito, mesmo que construtivo, se não for preconizada uma solução, 

consome importantes recursos de gestão (LaBahn et al., 1997). Por isso, “uma 

resolução construtiva do conflito requer uma reacção atempada, prontidão para 

obter compromissos e sentido de justiça”. (Helfert et al., 2001), tendo como 

consequência o aumento da satisfação do cliente (Selnes, 1998). 

 

Dant e Schul (1992) classificam as reacções das organizações ao conflito em 

quatro processos diferentes, a saber: resolução de problemas, persuasão, 

regateio e políticas. Fundamentalmente, a diferença  entre as duas primeiras 

consiste em que, embora em ambas se pretenda a adesão da outra parte a 

objectivos comuns, na primeira, esses objectivos comuns são evidentes para 

ambas as partes, enquanto na segunda é necessário um esforço para 

convencer a outra parte da importância desses objectivos. No regateio não é 

esperável que haja objectivos comuns, sendo mesmo firmes os desacordos 

quanto a eles. O recurso a “políticas” ocorre quando as partes, por si sós, não 

conseguem chegar a um acordo aceitável e recorrem à arbitragem ou 

mediação. 

 

Outra classificação, apresentada por Good e Evans (2001), é constituída pelas 

seguintes estratégias: 

 

Fazer concessões – uma parte cede ou reduz as exigências para se adaptar 

voluntariamente à outra parte. (Carnevale e Pruitt, 1992, citados). Como no 

regateio (Dant e Schul, 1992), pode não haver objectivos comuns; esta 

estratégia requer que uma ou ambas as partes desistam de alguma coisa. 

 

Argumentação (“Contending”) – esta opção ocorre quando uma parte tenta 

induzir a outra a ceder. Semelhante à persuasão (Dant e Schul, 1992).  

 

Resolução do problema (“Problem solving”) – resolução mútua dos problemas 

que satisfaz ambas as partes.  
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Retirada/evitação – pode tornar-se uma estratégia desejável ou mesmo 

requerida (Rusbult e Zembrodt, 1983, citados). Esta abordagem permite a 

destruição passiva da relação ou a retirada intencional.  

 

Os resultados do estudo de Song et al. (2000) evidenciam que a redução de 

comportamentos de evitação do conflito e o aumento de comportamentos de 

colaboração garantem sucesso na interacção e performance. 

 

Para além dos factores incluídos por Helfert et al. (2001, 2002) julgamos 

adequada a introdução dum outro que avalie as atitudes do exportador para 

com as queixas do cliente. As queixas do cliente, se não forem devidamente 

tratadas, podem conduzir a conflito, degradação de imagem e mesmo à 

mudança de fornecedor. Consideramos que a resposta às queixas do cliente 

faz parte da resposta às necessidades deste. A importância deste aspecto 

pode também inferir-se do facto de a “atitude positiva para com as queixas” ser 

um dos critérios de selecção de fornecedores estrangeiros, analisados por 

Piercy et al. (1997). 

 

2.9.2.4 - Acomodação do fornecedor 
 

Na concepção proposta por Helfert et al. (2001, 2002), a adaptação constitui 

uma das dimensões das tarefas de gestão da relação e destina-se a “satisfazer 

necessidades especiais ou capacidades do parceiro”. Para os autores, a 

adaptação pode traduzir-se em alterações de produtos/serviços, processos de 

fabrico, logística, formas de pagamento ou entrega, qualificação dos 

empregados ou condições para o uso de um produto ou serviço. 

 

Nós preferimos o termo acomodação do fornecedor, para englobar quer as 

alterações de curto prazo quer as  modificações de longo prazo, feitas na 

relação para satisfação das necessidades do cliente. Passamos a referir as 

definições encontradas na bibliografia para cada um destes conceitos. 
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Peñaloza e Gilly (1999) definem acomodação como sendo as formas pelas 

quais os profissionais de marketing satisfazem as necessidades e desejos 

especiais dos clientes. Cannon e Homburg (2001) referem que a acomodação 

do fornecedor compreende flexibilidade e  adaptação. Os autores definem 

flexibilidade do fornecedor como sendo  “a medida em que o fornecedor tem 

vontade em fazer alterações para acomodar as alterações às necessidades 

dos clientes.” Os mesmos autores, citando Hallen et al. (1991), definem 

adaptações específicas da relação como sendo as alterações nos processos, 

produtos ou procedimentos específicos das necessidades de um dado cliente. 

 

A flexibilidade envolve as respostas de curto prazo a necessidades súbitas, não 

previstas, dos clientes; pode significar que as regras e políticas do fornecedor 

não sejam aplicadas de forma rígida ou que sejam abertas excepções para 

satisfazer os pedidos do cliente. A flexibilidade pode também ser conseguida 

através do fornecimento de produtos modulares. Para Calantone et al. (1998) a 

flexibilidade tem a ver com procedimentos e políticas percebidas como 

informais. 

 

As adaptações, pelo contrário, tendem a ser modificações de longo prazo, 

podendo ser “investimentos ou alterações permanentes nas regras e 

procedimentos para satisfazer necessidades particulares dos clientes” (Cannon 

e Homburg, 2001). 

 
2.9.2.4.1 - Flexibilidade 
 

Abordaremos seguidamente a questão da flexibilidade do fornecedor. 

 

Turnbull e Valla (1986) argumentam que os profissionais de marketing devem 

providenciar para que a organização seja flexível e que os recursos adequados 

estejam disponíveis para dar resposta e permitirem adaptação às necessidades 

específicas dos clientes. 

Para O’Malley e Patterson (1998), é o próprio marketing que precisa de ser 

flexível e não rígido. 
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No seguimento do estudo de Cannon e Homburg (2001), Homburg et al. (2002) 

apresentam a definição de flexibilidade percebida como sendo “a medida em 

que o fornecedor tem vontade em fazer alterações para se adaptar à alteração 

das necessidades ou necessidades imprevistas no cliente” (Nordeweir et al., 

1990, citados). Os resultados deste último estudo revelam que a flexibilidade 

percebida conduz à satisfação do cliente. 

Flexibilidade, como norma relacional, é definida como uma expectativa bilateral 

da vontade de fazer adaptações à medida que as circunstâncias mudam (Heide 

e John, 1992, citados por Bello et al., 2003,  e Aulakh e Kotabe, 1997). 

 

A flexibilidade é claramente importante e desejável numa relação entre 

empresas (Lusch e Brown, 1996) e facilita a integração estratégica porque 

comunica boa-fé e boas intenções na relação, comunica que a relação é 

valiosa e importante e, como resultado, confere segurança ao parceiro 

(Johnson, 1999). A flexibilidade tem, para o cliente, a vantagem de lhe facilitar 

a adaptação a alterações da envolvente (Cannon e Homburg, 2001) e a 

possibilidade de manter menores stocks (Homburg et al., 2002), traduzindo-se 

em melhor performance de canal de distribuição (Lusch e Brown, 1996). 

Para Zineldin (1998), a adaptação mútua e a flexibilidade, como resposta às 

alterações da envolvente e dos requisitos individuais, aumentam a 

probabilidade do estabelecimento de cooperação muito próxima. 

Dwyer e Gassenheimer (1992) referem que, em trocas relacionais, a 

flexibilidade deverá ser evidenciada pela resposta aos pedidos de assistência, 

actuação rápida nas reclamações e capacidade de realizar com presteza. 

 

No entanto a flexibilidade pode não ser isenta de problemas. Parkhe (1998)  

refere que a flexibilidade ilimitada proporciona às empresas a oportunidade de 

fazer batota e, para Ertel (1999), “dar respostas criativas às necessidades não 

usuais de um cliente pode minar uma estratégia de mercado ou de produto 

mais ampla”. 

 

No que respeita a relações internacionais de negócios, Aulakh et al. (1996) 

referem que, especificamente neste contexto, a flexibilidade é particularmente 

importante. Katsikeas et al. (1996), citando Samiee e Walters (1991), referem 
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que a flexibilidade e a adaptação às oportunidades, em mercados 

internacionais, constitui um ponto forte dos exportadores regulares. A vontade 

dos exportadores em ser flexíveis deverá no entanto aumentar com a 

acumulação de experiência (Karunaratna et al., 2001). 

 
2.9.2.4.2 - Adaptação  
 

Não basta a uma empresa conhecer as necessidades dos clientes e divulgar 

internamente esse conhecimento. É preciso agir com base nele, construindo 

ofertas adequadas a essas necessidades e simultaneamente financeiramente 

compensadoras para a empresa (Dawes, 2000), ou seja, ter uma oferta 

adaptada.  

 

Doney e Cannon (1997) referem-se à vontade de adaptar do fornecedor como 

a realização de investimentos idiossincráticos na relação, os quais podem ser 

equipamentos especializados ou a adaptação dos processos de produção, para 

satisfação das necessidades do cliente. Wilson (1995) (citando Hakansson, 

1982; Han e Wilson, 1993) diz que ocorre adaptação quando um parceiro, 

numa relação, modifica os processos ou o bem trocado para se acomodar ao 

outro. Samiee e Walters (2003) usam a designação “adaptação unilateral”. 

Brennan et al. (2003) definem adaptação da díade como sendo “as 

modificações comportamentais ou organizacionais, ao nível individual, de grupo 

ou da empresa, levadas a cabo por uma organização, que são projectadas 

para ir de encontro às necessidades específicas de outra organização.” 

Cannon e Perreault (1999) definem adaptações específicas da relação como os 

“investimentos em adaptações de processo, produto ou procedimentos 

específicos das necessidades e capacidades do parceiro de troca”.  

 

Johanson e Wootz (in Turnbull e Valla, 1986), para quem as adaptações são 

um importante investimento nas relações, referem que a compatibilização entre 

a capacidade do fornecedor e as necessidades do cliente pode requerer 

adaptações de uma ou ambas as partes, as quais podem envolver produtos, 

processos de produção ou calendarização da produção, e tendo como 

objectivos o aumento da eficiência das trocas e a demonstração de 
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empenhamento à outra parte. Para estes autores, os investimentos numa 

relação são, até certo ponto, uma questão de estratégia, já que é possível fazer 

opções estratégicas quanto à dimensão dos investimentos a fazer e quanto à 

adaptação, ou não, às necessidades do cliente. 

 

Hallén e Johanson (1985) propõem mesmo que a avaliação da performance de 

um fornecedor seja feita pela medida das adaptações às necessidades de cada 

cliente individual e pelo nível geral da qualidade da oferta. Estas duas 

dimensões geram uma matriz em que são identificadas as seguintes 

estratégias: estratégia de qualidade, estratégia de desenvolvimento conjunto, 

estratégia de preço e estratégia de adaptação ao cliente. Os autores 

caracterizam a estratégia de adaptação ao cliente como baseada no 

pressuposto de que as necessidades de todos os utilizadores industriais, num 

dado mercado, não são idênticas. As diferenças nos sistemas de produção, 

situações de mercado, recursos e outros factores, podem criar valor para os 

clientes pelas possibilidades de adaptação às suas necessidades específicas.  

 

Cunningham (in Turnbull e Valla, 1986) verificou a existência dos seguintes 

tipos de adaptações feitas pelo fornecedor: adaptações gerais, de produto, de 

processo de produção, de sistema de pagamento, de stocks e de entregas.  

Segundo o autor, as estratégias de adaptação do produto e de adaptação total 

ou conformidade, baseadas em adaptações do fornecedor ao cliente,  são duas 

das estratégias competitivas de empresas a operar em mercados europeus. A 

estratégia de adaptação do produto “ocorre quando o produto do fornecedor, 

especialmente concebido, interessa aos clientes mas algumas modificações de 

design são requeridas para minimizar os inconvenientes do cliente e estar 

conforme com a especificação. A oferta tem que ser suportada por entregas 

fiáveis, detenção de stocks e serviço. O preço é de importância secundária mas 

com significado.” Na estratégia de adaptação total ou conformidade, “o 

fornecedor é considerado o segundo ou terceiro fornecedor pelo facto de 

oferecer um produto para alcançar a performance dos concorrentes e satisfazer 

as especificações do cliente. O fornecedor tem também que igualar as 

condições de entrega e de preço. Isto requer significativa adaptação técnica 

comercial e administrativa pelo fornecedor”. 
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Seguidamente apresentamos os principais resultados, referidos na bibliografia, 

de uma política de adaptação do fornecedor às necessidades do cliente. 

 

A performance da exportação aumenta quando o nível de adaptação do 

produto aumenta (Cavusgil e Zou, 1994; Zou e Stan, 1998), sendo que o nível 

de adaptação do produto é maior quando o mercado de exportação é 

competitivo (Cavusgil e Zou, 1994). Turnbull (1987) recomenda que para 

desenvolver a exportação é imprescindível prever a adaptação que pode ser 

necessária, quer no sistema de produção e quer no comercial. 

Também Thirkell e Dau (1998) sugerem que a resposta às alterações de 

requisitos do cliente possa ter influência sobre a performance. Bello et al. 

(2003) referem o efeito positivo sobre a performance que resulta da capacidade 

de adaptação e de gestão de situações extra-contratuais, dos parceiros; esta 

capacidade e vontade de adaptação são responsáveis por sólidas relações de 

exportação (Hakansson, 1982) e, consequentemente, podem conduzir a um 

aumento da performance dessas relações (Cavusgil e Zou, 1994). Na verdade, 

as adaptações podem criar valor, para uma ou ambas as partes, pela redução 

de custos, aumento de receitas ou criação de dependência. (Cannon e 

Perreault, 1999). Também Lages et al. (2004) identificaram a adaptação da 

estratégia, entre outros factores, como sendo um determinante da performance 

da exportação, embora Hallén e Johanson (1985) argumentem que é esperável 

que estratégias de elevada adaptação sejam mais frequentes no mercado 

doméstico do que em mercados internacionais, e também quando a afinidade 

cultural com o cliente for maior. No mesmo sentido, Valla (in Turnbull e Valla, 

1986) conclui que, presumivelmente, é mais fácil a adaptação a clientes 

próximos e bem conhecidos do que aos distantes e menos conhecidos. O autor 

refere ainda que a adaptação de produtos é limitada pela flexibilidade do 

processo de produção e pela existência do conhecimento tecnológico 

requerido. É ainda Valla quem propõe uma metodologia para análise das 

relações fornecedor–cliente, a qual inclui a dimensão “volume de adaptações”. 

 

Para além de efeitos sobre a performance, a adaptação pode ter efeitos sobre 

a relação, nomeadamente sobre o desenvolvimento de confiança e 
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consolidação da relação (Hallen et al., 1991, citados por O’Malley e Patterson, 

1998) e empenhamento (idem, citados por Samiee e Walters, 2003). Anderson 

e Weitz (1992) e Jap e Ganesan (2000) encontram forte relação entre os 

investimentos específicos feitos pelo fornecedor e as percepções do cliente 

quanto ao empenhamento desse fornecedor. Rundh (2001) preconiza a 

construção de relações de longo prazo com os clientes nos mercados de 

destino, como forma de lidar com a necessidade de adaptação de produtos a 

esses mercados. 

 

A modificação da oferta pode também resultar numa melhor capacidade em 

servir os clientes eficientemente, “pela eliminação ou redução de serviços não 

essenciais”, o que é conseguido “pela aprendizagem do que os clientes não 

precisam.” (Chang e Chen, 1998). 

 

No entanto, a necessidade de adaptação de produtos pode constituir uma 

dificuldade ao sucesso de entrada em mercados estrangeiros. 

Day (2000) identifica as condições necessárias para que a adaptação à medida 

do cliente seja possível, a saber: existir maneira de identificar os clientes e de 

os abordar em função do padrão de compra anterior, existir diversidade nas 

necessidades, o produto ou serviço não serem de compra única e o valor de 

cada transacção ser suficiente para garantir um esforço personalizado. Para 

Parkhe (1998), o sucesso da adaptação requer um balanceamento entre 

fiabilidade e flexibilidade. 

 

A inclusão da adaptação da oferta como dimensão da orientação para a 

relação pode, também, ser justificada pelos resultados de Tuominen et al. 

(2004) que evidenciam uma forte correlação positiva entre orientação para o 

mercado e a intimidade com o cliente (customer intimacy), ou seja, a definição 

da oferta à medida das necessidades exactas dos clientes e que requer que os 

valores e normas da empresa estejam imbuídos de uma orientação para a 

relação. 

 

 
 



Pág. - 82 - 

2.9.2.5 - Orientação para a satisfação do cliente 
 

Se, conforme referem Jones e Sasser Jr. (1995), a “informação sobre a 

satisfação do cliente pode ser um barómetro crítico de como a empresa está a 

servir os clientes” e a medida da satisfação deve referir–se a clientes 

individuais, e se considerarmos a abordagem de  Deshpandé e Farley  (1996) à 

orientação para o mercado, definida como “o conjunto de processos inter-

funcionais e actividades direccionadas para a criação e satisfação dos clientes 

através da contínua avaliação das necessidades”, então parece-nos  legítimo e 

adequado considerar a avaliação da satisfação como uma das actividades da 

troca, em relações orientadas para o cliente. 

 

Embora Helfert et al. (2001; 2002) não tenham incluído esta dimensão, 

corroborando a afirmação de Doyle (1995), para quem a introdução de medidas 

regulares de satisfação do cliente tem sido subestimada como forma de criar 

uma cultura de marketing, nós pensamos que tal deve ser feito e seguidamente 

procuraremos justificar mais amplamente esta opção. 

 

Já em 1990, Narver e Slater (1990) incluíram na dimensão “orientação para o 

cliente” um item destinado a medir a satisfação do cliente. Frith (1998) refere 

que, para se conseguir uma “postura de orientação para o mercado” é 

necessário implementar as estratégias e acções referidas por Deshpandé e 

Farley (1996), sendo que algumas destas acções respeitam especificamente à 

avaliação da satisfação do cliente, nomeadamente, medir de forma sistemática 

e frequente a satisfação e comunicar internamente, a todos os níveis, a 

informação sobre a satisfação dos clientes. De referir que também a 

construtura “focalização no cliente”, conforme foi operacionalizada por Thirkell 

e Dau (1998), incluía, entre outros, itens destinados a avaliar a existência de 

critérios para medir a satisfação do cliente e o nível de satisfação dele. Aliás, o 

“planeamento para a satisfação do cliente” é uma dimensão da construtura 

orientação para o marketing, proposta pelos autores. 

 

Lambin (2000) formula a hipótese de as empresas orientadas para o mercado 

desenvolverem actividades e afectarem recursos para avaliar sistematicamente 
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as expectativas, atitudes e comportamentos dos intervenientes no mercado. 

Ora, se, como é preconizado pela Teoria da Confirmação/Infirmação, a 

satisfação é alcançada quando as expectativas se cumprem, pensamos que 

uma empresa, ao avaliar continuadamente as expectativas dos clientes, poderá 

conhecer o nível do seu cumprimento e, como tal, avaliar a satisfação do 

cliente. Aliás, o retorno de informação dos clientes, para garantir que as suas 

necessidades estão a ser satisfeitas, mais não é do que um requisito do 

marketing relacional (Evans e Laskin, 1994). Lambin (2000) acrescenta que, 

numa empresa que pratica marketing relacional, a satisfação do cliente antes, 

durante e após a transacção, deve ser o objectivo de cada função na empresa. 

 

A avaliação da satisfação do cliente é tanto mais importante se, como refere 

Ittner (2002), as medidas de satisfação dos clientes podem ser indicadores 

avançados da performance financeira, o que é confirmado pelos resultados da 

investigação.  

Para Pelham (2000), a resposta rápida a informação negativa sobre a 

satisfação dos clientes constitui um dos factores mais influentes da orientação 

para o mercado. Refira-se que as dimensões da orientação para o mercado, 

usadas neste estudo, foram a orientação para a compreensão do cliente, a 

orientação para a concorrência e a orientação para a satisfação do cliente, 

tendo sido verificado que esta última era dominante. Este facto é interpretado 

como significando que a compreensão das necessidades do cliente e 

competências dos concorrentes podem ser importantes factores de 

influenciação da performance mas só quando traduzidas em comportamentos 

destinados a aumentar a satisfação dos clientes. Também Pelham (1997b) 

(citado por Pelham, 2000) consegue evidência de que a “satisfação do cliente”, 

enquanto dimensão da orientação para o mercado, pode ser mais importante 

do que as dimensões “compreensão do cliente” ou “orientação para a 

competição”.  

 

Entendemos que a dimensão orientação para a satisfação do cliente deve 

incluir um item que avalie em que medida os responsáveis pela relação com o 

cliente são recompensados pelo bom desempenho. Embora esta prática não 
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seja, provavelmente, corrente em Portugal, entendemos que a sua inclusão é 

teoricamente defensável.  

 

A “Expectancy Theory” (Campbell et al., 1978; Mitchell, 1974; Vroom, 1964, 

citados por Mehta et al., 2003) inclui relações entre três variáveis: 

1 - ligação entre esforço e desempenho (Expectancy); 

2 - ligação entre desempenho e recompensa (Instrumentality); 

3 - atractividade das recompensas (Valence). 

 

Se o esforço, o desempenho e a recompensa estiverem de facto associados, é 

natural que os responsáveis pelas relações com os clientes se esforcem mais 

no sentido de cumprirem, ou excederem, as expectativas do cliente, e 

inerentemente a sua satisfação, sabendo que o seu desempenho vai ser 

recompensado. 

 

Cadogan et al. (2001) verificam que o sistema de recompensas está 

relacionado com o comportamento de orientação para o mercado de 

exportação na Nova Zelândia, mas não na Finlândia. Segundo Shoham e Rose 

(2001), a reacção dos indivíduos a um sistema de remunerações depende de 

se a cultura é individualista ou colectivista, sendo que no último caso a reacção 

poderá ser menor. Para Buttle (1996), numa perspectiva de marketing 

relacional, a recompensa dos gestores deveria ser atribuída em função da 

rendibilidade do cliente, penetração na base de clientes e retenção do cliente. 

Wilson (1995) reforça esta ideia, ao referir que “uma das principais barreiras à 

adopção do modelo relacional é o sistema de recompensas organizacional, que 

encoraja os compradores a moverem-se por preços mais baixos e os 

vendedores a vender, não gerir uma relação, mantendo uma envolvente 

adversativa”. O autor acrescenta que “a implementação de relações requer… 

alterações nos sistemas de recompensa para reforçar os comportamentos que 

geram confiança, objectivos mútuos e adaptação,...”. Também Lages et al. 

(2005b) preconizam que a medida de desempenho, ao nível da relação, possa 

servir para motivar e recompensar as pessoas envolvidas. 
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Acresce referir que o sistema de recompensas é crítico para promover a 

coordenação interfuncional, (Zhao e Cavusgil, 2006), necessário à orientação 

para o mercado da empresa, e para transmitir as atitudes e comportamentos 

que são apropriados à manutenção da focalização nos requisitos estratégicos 

da empresa (Miles e Snow, 1984). Para Chen et al. (1998), a “estrutura de 

recompensas e incentivos” tem vindo a ser apontada como um importante, 

fundamental mesmo (Ertel, 1999), mecanismo de cooperação.  

 

No quadro seguinte (Quadro 2) sintetizamos a proposta que fazemos de 

concepção da construtura orientação para a relação. 

Quadro 2 – Proposta de concepção da construtura “orientação para a relação” 
1 – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

      Recursos financeiros, humanos, tecnológicos e de produção, de informação e tempo  

      e esforço despendidos. 

2 – TAREFAS DE GESTÃO DA RELAÇÃO 

     2.1 – ACTIVIDADES DA TROCA  

           2.1.1 Relacionadas com o produto/serviço.  

           2.1.2 Problemas das actividades da troca.  

           2.1.3 Actividades da troca relacionadas com as pessoas envolvidas.  

     2.2 – COORDENAÇÃO INTER – ORGANIZACIONAL E INTER - FUNCIONAL 

              Sincronização de acções entre parceiros e coordenação entre funções da  

              empresa fornecedora. 

     2.3 – MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

              Respeita a situações extraordinárias que ocorrem em relações de longo prazo. 

     2.4 – ACOMODAÇÃO 

              Refere-se à flexibilidade de curto prazo e adaptações de longo prazo que é  

              necessário fazer na relação para se harmonizar com as necessidades e       

              capacidades específicas do parceiro. 

     2.5 – ORIENTAÇÃO PARA A SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

              Refere-se à existência, implementação e monitorização de procedimentos  

              destinados à avaliação da satisfação dos clientes, comunicação interna  

              dos resultados e recompensa do bom desempenho. 
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2.10 - CONCLUSÃO 
 
Depois de identificadas as principais linhas de investigação associadas à 

orientação para o mercado, entre as quais aquela que trata de estudar os 

efeitos da orientação para o mercado sobre as relações entre parceiros de 

negócio (e.g. Siguaw et al., 1998), de especial interesse para a presente 

investigação, procurámos identificar, analisar e comparar definições e 

concepções da construtura. Desta análise parece legítimo concluir que existe 

amplo consenso quanto à consideração da orientação para o mercado como 

uma cultura comportamental, em detrimento da perspectiva cultural. 

 

A interface entre o conceito de marketing e o conceito de orientação para o 

mercado foi também abordada para melhor compreensão do papel e da 

importância que a última assume como implementação do conceito de 

marketing (e.g. Kohli e Jaworski, 1990). Em consequência foi também 

analisada a adequação da equivalência dos conceitos de orientação para o 

mercado e orientação para o marketing. Embora alguns estudos utilizem 

indistintamente os dois conceitos (e.g. Thirkell e Dau, 1998), outros autores e 

investigações são peremptórios ao afirmarem que a distinção existe e deve ser 

feita (e.g. Freitas, 2002). Assim sendo, o conceito de orientação para o 

mercado será aquele que servirá de base à concepção da construtura 

orientação para a relação, e que será proposta na presente investigação. 

 

Tendo em conta que esta tese versa sobre relações de exportação, tornou-se 

indispensável analisar as abordagens que têm sido feitas à orientação para o 

mercado em contextos internacionais, tanto mais que já em 1994 foi 

considerada a hipótese de a orientação para o mercado ser vista de forma 

diferente em contextos internacionais (Dalgic, 1994). Mais tarde, Cadogan et al. 

(1999a) desenvolveram uma medida de orientação para o mercado de 

exportação, fazendo a sua validação entre culturas. Consideramos ainda 

pertinentes as conclusões de Cadogan et al. (2001) que referem que as 

empresas, para melhorarem a sua performance de exportação, devem adoptar 

um comportamento de orientação para o mercado, nas suas actividades de 

exportação. Assim sendo, foi analisada a investigação relevante em marketing 
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internacional que pudesse sugerir aspectos a incluir na concepção da 

construtura orientação para a relação. 

 
A relação entre as construturas orientação para a relação e performance de 

exportação constituem a associação nuclear que estamos a investigar; como 

tal foi levada a cabo uma revisão bibliográfica sobre o assunto. 

Embora vários estudos revelem que a maioria das investigações apresentam 

uma associação positiva entre orientação para o mercado e performance (e.g. 

as revisões levadas a cabo por Dawes (2000) e por González-Benito e 

González-Benito, 2005), a revisão de outros estudos (e.g. Shoham e Rose, 

2001) não é tão conclusiva. Aliás já em 1990, Narver e Slater (1990) tinham 

verificado que esta relação entre construturas depende do tipo de produtos 

considerado; os próprios resultados do estudo (não da revisão bibliográfica) de 

González-Benito e González-Benito (2005) evidenciam que a relação entre 

orientação para o mercado e a performance varia com o tipo de orientação 

para o mercado e a medida de performance. Esta conclusão recente e a 

declaração de que  a  assunção de que “uma descoberta obtida a um nível de 

análise se mantém a outro nível é cometer uma falácia ecológica” (Hofstede, 

1980, citado por Furrer et al., 2004), reforçam a pertinência da presente 

investigação. 

 
Várias definições de orientação para o mercado referem a criação de valor para 

os clientes e, em consequência, melhor performance da empresa. 

No entanto, se o valor é subjectivo e individual e, como tal, varia de cliente para 

cliente (Zeithaml, 1988), a relação entre as partes pode influenciar o valor total 

percebido (Ravald e Grönroos, 1996) e a criação de valor superior para os 

clientes pode resultar da implementação de actividades e processos 

(González-Benito e González-Benito, 2005), parece legítimo concluir-se que a 

orientação para o mercado pode ser definida ao nível de cada cliente e de cada 

relação. Helfert et al. (2001) fazem mesmo depender a eficácia da orientação 

para o mercado da sua consideração ao nível da relação. Aliás, Deshpandé et 

al. (1993) vêem a orientação para o mercado e a orientação para o cliente 

como sinónimos. 
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Vários argumentos favorecem esta pretensão. 

Já em 1994, Slater e Narver  referiam que “o coração da orientação para o 

mercado é a focalização nos clientes”, ou, nas palavras de Zhao e Cavusgil 

(2006), uma construtura central da orientação para o mercado. Estes autores 

procuraram tornar a teoria da orientação para o mercado extensível à gestão 

das relações fornecedor - fabricante, o que pode ser considerado uma resposta 

à questão levantada por Lichtenthal e Iyer (2003) para quem o processo de 

implementação de uma orientação para o mercado ao nível da díade individual 

ainda não tinha sido proposto, pese embora a proposta de Yau et al. (2000) de 

mudança para uma orientação para a relação. 

Antes, porém, já Valla (in Turnbull e Valla, 1986), referia a necessidade de lidar 

com micromercados (ao nível do cliente), realçando deste modo a importância 

que assumem as relações com clientes individuais. 

 

Se atentarmos nas afirmações de Ford e Hakansson (2006), para quem “… a 

orientação não é de facto para um mercado... ” e de Zolkiewski e Turnbull 

(2006) que referem que “… fundamentalmente, a base dos negócios são as 

relações que uma empresa tem com parceiros”, mais reforçada fica a nossa 

convicção da legitimidade da mudança de focalização da orientação para o 

mercado para uma orientação para a relação. 

Ademais, se a orientação para o mercado envolve consideráveis recursos, e 

nem todas as empresas podem dispor deles, então, é plausível pensar-se que 

as empresas possam estar orientadas para as relações que considerem mais 

vantajosas. 

 
A questão que a decomposição da construtura pode levantar é esclarecida por  

Noble et al. (2002), para quem o estudo da orientação para o cliente se 

justifica, uma vez que “a desagregação da construtura orientação para o 

mercado pode ser suportada metodológica e teoricamente”. 

 
Neste capítulo propomos ainda, de forma amplamente justificada, uma 

concepção da construtura orientação para a relação. Partindo da proposta de 

Helfert et al. (2001, 2002), procurámos adaptar a construtura a um contexto 
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internacional, introduzindo novos aspectos em cada uma das dimensões e uma 

nova dimensão: a orientação para a satisfação do cliente. 

Outras alterações por nós propostas consistem na substituição da dimensão 

“coordenação inter-organizacional” pela dimensão “coordenação inter-

organizacional e inter-funcional”, para incluir a coordenação entre áreas 

funcionais do fornecedor, e a substituição da dimensão “adaptação” pela 

dimensão “acomodação”, a qual engloba a flexibilidade, de curto prazo, e as 

adaptações, de longo prazo, às necessidades e capacidades do parceiro. 
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CAPÍTULO 3 - PERFORMANCE DA EXPORTAÇÃO 
 

3.1 - INTRODUÇÃO 
 

A complexidade do conceito “performance de exportação” é claramente 

evidenciada por Bonoma e Clark (1988) (citados por Sousa, 2004), para quem 

“talvez nenhum outro conceito na curta história do marketing se tenha revelado 

tão obstinadamente resistente à conceptualização, definição ou aplicação”, 

mas também por Matthyssens e Pauwels (1996) que referiam que, “até à data, 

(i.e.,1996) não existe uma definição uniforme de performance de 

exportação…”. Talvez por estas razões, Zou e Stan (1998) declaram que é 

“difícil, se não impossível, comparar as verificações de diferentes estudos” 

sobre performance de exportação. Desde Tookey (1964), pioneiro na pesquisa 

sobre performance de exportação (Lages et al., 2004; Sousa, 2004), que, 

embora esta seja uma das áreas mais estudadas, é uma das menos 

compreendidas áreas do marketing internacional (Katsikeas et al., 2000). 

 

Não obstante estas dificuldades, começamos por apresentar algumas 

definições.  

 

Para Leonidou et al. (1998), a “exportação consiste em todos os aspectos do 

negócio associados com a transferência de bens para além das fronteiras 

nacionais, por métodos de distribuição indirectos e directos”. No que respeita à 

performance de exportação, uma definição conceptual frequentemente citada 

apresenta-a como o resultado composto das vendas internacionais duma 

empresa (Shoham, 1996), incluindo factores económicos (intensidade das 

vendas, crescimento das vendas, rácio de rendibilidade) e factores não 

económicos (número de mercados, produtos novos exportados, e número de 

transacções de exportação) (Katsikea e Skarmeas, 2003). 

Para Shoham (1998), uma definição conceptual de performance de exportação 

devia consignar quer a exportação quer a performance. O autor define 

exportação como consistindo nas decisões relacionadas com o marketing e as 
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actividades de empresas internacionalmente activas (Cavusgil e Nevin, 1981, 

citados). 

 

Percebe-se a dificuldade em definir ou medir a performance da exportação se 

atentarmos no que sobre o assunto é referido na bibliografia. 

Para Shoham (1998), “qualquer definição de performance internacional é 

específica de um contexto”, quer seja do enquadramento de um dado estudo, 

quer seja dos stakeholders que a avaliam, isto é, cada avaliação é específica 

do avaliador (Matthyssens e Pauwels, 1996), o que é aliás corroborado por 

Lages et al. (2005), que referem que entre stakeholders e gestores pode haver 

divergência na fixação de objectivos e, consequentemente, nas medidas 

operacionais a usar.  

As definições de performance de exportação podem assim variar, na medida 

em que dizem respeito a diferentes problemas. O estudo de Sousa (2004) 

revela que a “avaliação da performance de exportação é muitas vezes 

específica do tipo de empresa e do seu contexto”, e que, como tal, não devem 

ser assumidas “perspectivas dogmáticas” sobre o assunto. Para Katsikeas et 

al. (1996), a avaliação da performance de exportação tem que ser feita ao nível 

de cada mercado de destino, já que os estímulos à, e os problemas com, a 

exportação, bem como as vantagens competitivas, podem variar 

consideravelmente conforme os destinos. Acresce referir que a avaliação da 

performance de uma empresa pode variar consideravelmente com o período de 

tempo considerado em cada investigação (Gómez-Mejia e Palich, 1997). 

 

Segundo Francis e Collins–Dodd (2000) são três os paradigmas que têm 

estado na base da investigação sobre exportação:  

 

1º- O “Resource-Based Paradigm”, que sugere que a performance de 

exportação resulta de actividades ao nível da empresa, tendo sido investigados 

factores como o efeito da dimensão da empresa, de competência e de 

estratégias, sobre a performance da exportação.  

No entanto, os resultados dos estudos têm sido ou inconclusivos ou 

apresentam efeitos fragmentados (e.g. Cavusgil e Zou, 1994; Zou e Stan, 

1998). Estes últimos autores sugerem que, mais do que a estratégia, é a 
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compatibilidade entre a estratégia e as circunstâncias que é importante para a 

consecução de performance da exportação, o que está de acordo com a 

abordagem contingencial avançada por estes autores, em 1994. 

 

2º - O “Contingency Paradigm”, que refere que nenhuma estratégia é 

universalmente indicada, mas que os efeitos das características das empresas 

sobre a performance da exportação dependem do contexto específico da 

empresa. Factores como indústria e condições de mercado deverão ser 

mediadores da influência de características, estratégias e/ou competências da 

empresa, sobre a performance da exportação (e.g. Cavusgil e Zou, 1994; Yeoh 

e Jeong, 1995). 

 

3º - O Paradigma Relacional, que analisa a rede de interacções de negócios e 

concebe a expansão da exportação através do desenvolvimento sequencial de 

relações com os clientes estrangeiros (Styles e Ambler, 1994), baseado em 

dois princípios: 

 

1 - Uma empresa fornecedora não pode ser analisada isoladamente mas sim 

ser considerada no contexto/envolvente mais abrangente em que actua 

(Hakansson, 1982). 

2 - A aprendizagem experimental é mais crítica para o sucesso da exportação 

do que a aprendizagem objectiva, através de dados do mercado e pesquisa 

(Styles e Ambler, 1994). 

 

Para os behavioristas a explicação pode ser encontrada na forma como a 

relação entre as partes é gerida (Hakansson, 1982). Os autores acrescentam 

que a perspectiva comportamental tem sido praticamente negligenciada. 

 

Nos últimos anos, várias linhas principais de pesquisa têm sido desenvolvidas,  

dedicando-se a investigar: 

1 - os factores que estimulam a decisão da empresa em iniciar ou garantir 

a actividade de exportação; 

2 - os problemas/barreiras que as empresas enfrentam quando iniciam ou 

desenvolvem operações de exportação; 
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3 - os factores que influenciam o desenvolvimento da exportação; 

4 - as relações de rede e o seu papel no desenvolvimento da exportação e 

internacionalização; 

5 - a natureza, importância e utilização de informação para a tomada de 

decisão em marketing de exportação; 

6 - a natureza e eficácia dos programas governamentais de promoção e 

apoio; 

7 - a identificação de factores que influenciam a performance de 

exportação, particularmente a relação entre estratégia de marketing e a 

performance de exportação. 

 

3.2 - DETERMINANTES DA PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO 
 

A exportação e a performance de exportação têm sido objecto de uma grande 

quantidade de estudos académicos. 

 

Os estudos sobre performance de exportação, conforme as variáveis que são 

investigadas, podem ser incluídos em quatro grupos, a saber: estudos 

relacionados com a envolvente do mercado de exportação, com a empresa e a 

sua gestão, com os elementos principais da estratégia da empresa e com as 

dimensões da relação exportador – cliente internacional. 

 

No primeiro grupo são avaliadas variáveis como atractividade do mercado de 

exportação, natureza e qualidade das infra-estruturas locais, legislação 

aplicável, incerteza do mercado, custo das matérias-primas, acesso a fontes de 

financiamento externo e a proximidade do mercado de exportação. 

 

De entre as variáveis relativas à empresa podemos distinguir as que respeitam 

às características da gestão (e.g. empenhamento da gestão na exportação, 

fluência em línguas estrangeiras, competência em assuntos internacionais, 

atitude da gestão face ao risco) e as que respeitam à empresa em si mesma 

(e.g. tecnologia, dimensão da empresa, intensidade de recursos afectos à 

relação com o cliente, controlo da qualidade). 
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As variáveis relativas à estratégia da empresa referem-se ao marketing mix, 

incluindo a qualidade, singularidade e adaptação do produto, a competitividade 

do preço, a promoção, a estratégia de canal, o serviço ao cliente e também a 

estratégia de segmentação e a estratégia de expansão em mercados 

internacionais, entre outras. 

 

No que respeita às dimensões da relação entre o exportador e o cliente 

internacional, têm sido consideradas a manutenção de boas relações, a 

motivação, os incentivos, a reciprocidade e o conflito, entre outras variáveis. 

 

Por determinantes organizacionais da exportação entende-se “todos aqueles 

parâmetros estruturais e comportamentais da organização que têm um efeito 

facilitador ou inibidor sobre vários aspectos do seu comportamento de 

exportação, tais como propensão para exportar, desenvolvimento e 

performance” (Leonidou, 1998). 

 

Seguidamente faremos referência aos principais resultados de estudos que se 

dedicaram à investigação da performance de exportação, sobretudo àqueles 

que fizeram a revisão e síntese da bibliografia sobre determinantes da 

performance de exportação. 

 

Aaby e Slater (1989) desenvolveram um modelo, a que chamaram “Modelo 

Estratégico de Exportação”, em que incorporam informação e resultados de 

cinquenta e cinco estudos sobre performance de exportação, realizados entre 

1978 e 1988. O modelo considera dois tipos de variáveis: as que dizem 

respeito à envolvente, normalmente não controláveis pela empresa, e as 

variáveis internas, controláveis pela empresa, subdivididas em características, 

competências  e estratégia da empresa. O modelo propõe relações directas 

entre, quer as competências quer a estratégia, e a performance de exportação, 

e relações indirectas, mediadas pela estratégia, entre as primeiras e a 

performance de exportação. 

 

Chetty e Hamilton (1993) levaram a cabo uma meta-análise dos determinantes 

da performance da exportação, ao nível da empresa, para o período entre 1978 
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e 1991. Baseando-se no estudo de Aaby e Slater (1989), os autores 

apresentam as correlações que foram encontradas entre as variáveis propostas 

por estes autores, conforme os resultados de estudos publicados entre os anos 

referidos, indicando para cada variável o número de estudos em que foi 

encontrada correlação positiva, negativa ou não significativa.  

 
Katsikeas (1994) refere que as vantagens competitivas da exportação podem 

ser imputáveis essencialmente a factores relativos à empresa, a elementos da 

estratégia de marketing e a factores da envolvente externa. Os autores 

agruparam vinte variáveis, conforme a sua natureza, em quatro conjuntos, a 

saber: “aptidão para a produção”, “capacidade de marketing”, “competitividade 

do preço” e “superioridade do produto”. 

As principais conclusões indicam que a posição competitiva das empresas 

mais pequenas se distingue por uma maior aptidão para a produção 

(tecnologia, controlo da qualidade, capacidade de desenvolvimento de produtos 

novos, eficiência de operação e experiência e treino pessoal) mas menores 

níveis de capacidade  de marketing. O conjunto de variáveis que compõem a 

capacidade de marketing  foi identificado como sendo o melhor para discriminar 

as empresas com pequeno envolvimento das com grande envolvimento na 

exportação. 

Outra conclusão importante indica que as maiores empresas têm dificuldade 

em fazer consideráveis adaptações nos produtos enquanto as mais pequenas 

revelaram menor capacidade ou vontade em realizar investimentos específicos 

em actividades promocionais. Os autores concluem ainda que o nível de 

adaptação do produto está associado ao sucesso da exportação. 

 

Os resultados do estudo de Amine e Cavusgil (1986) apontam no sentido de 

que uma menor adaptação do produto (em oposição a Katsikeas, 1994) esteja 

positivamente associada à performance de exportação, o que pode significar 

que as empresas analisadas maioritariamente procuravam servir segmentos de 

mercado apropriados ao produto da empresa e não a situação inversa. 
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Louter et al. (1991) propõem um modelo em que três grupos de variáveis são 

responsáveis pelo sucesso da exportação, sendo eles: as características da 

empresa, a sua estratégia de marketing e a atitude e envolvimento da gestão. 

Os autores encontraram evidência de que o tipo de indústria influencia quer o 

comportamento relativamente à exportação quer o seu sucesso. Os resultados 

apontam também para o facto de a estratégia de marketing ser relevante para 

o sucesso da exportação; concretamente, foi encontrada evidência de que as 

empresas que não segmentam os seus mercados obtêm melhor rendibilidade 

estandardizando o marketing mix. 

 

O modelo proposto por Cavusgil e Zou (1994) considera a performance da 

exportação como sendo determinada directamente pelas características da 

empresa e indirectamente através da estratégia de exportação, pelas 

características do produto, da indústria, do mercado de exportação e também 

pelas características da empresa. Neste modelo a performance é avaliada 

através do nível de consecução dos objectivos estratégicos pretendidos, dos 

resultados financeiros conseguidos (crescimento e rendibilidade) e do sucesso 

percebido.  

As características do mercado de exportação, consideradas como podendo 

influenciar a estratégia de marketing, foram: o potencial da procura, a afinidade 

cultural com o mercado doméstico, a familiarização dos clientes finais com o 

produto e a marca e ainda a semelhança de legislações entre países. 

Os autores concluem que as variáveis de marketing, a competência 

internacional da empresa e o empenhamento da gestão têm uma influência 

directa sobre a performance da exportação; para além destes factores, são 

considerados muito importantes para o sucesso da exportação, a afectação de 

recursos, o empenhamento, a acumulação de experiência, a adaptação de 

produtos e o apoio aos distribuidores. Os autores referem ainda a manutenção 

de relações mutuamente satisfatórias com os parceiros internacionais como 

factor relevante do sucesso da exportação. 

 

Koh (1991) propõe um modelo de performance de exportação baseado no 

paradigma Estrutura – Estratégia – Performance. No modelo proposto, a 

estrutura refere-se às características da organização, a estratégia à estratégia 
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de marketing de exportação e a performance é avaliada através da percepção 

dos gestores sobre a rendibilidade da exportação relativamente à rendibilidade 

doméstica dos mesmos produtos. 

 

Rosson e Ford (1982) propõem um modelo que considera várias dimensões da 

relação (formalização, estandardização, reciprocidade, intensidade e conflito) 

como antecedentes da performance de exportação. Como antecedentes das 

dimensões da relação, os autores propõem as variáveis investimentos 

específicos na relação - variável operacionalizada de forma equivalente à 

dependência em outros estudos -, a experiência dos gestores e das 

organizações e a incerteza de processos e de resultados. 

As conclusões do estudo apontam no sentido de uma associação entre a 

performance de exportação e certas características da relação fabricante - 

distribuidor internacional, como sejam a intensidade de contactos e recursos 

aplicados,  reciprocidade,  flexibilidade e formalização; foi também verificada 

associação negativa entre o nível de conflito e a performance de exportação. 

 

O modelo desenvolvido por Styles e Ambler (1994), inspirado no modelo de 

Aaby e Slater (1989), utiliza o Paradigma Relacional como suporte da análise 

do marketing de exportação. Os autores sustentam que o marketing de 

exportação é conduzido pelo desenvolvimento sequencial de relações e que as 

decisões relativas ao marketing mix surgem como consequência da evolução 

da relação com o distribuidor internacional e não aprioristicamente assumidas 

de forma racional, com base em pesquisa de mercado e outra informação. 

Aliás, o Paradigma Relacional postula que o relacionamento e a experiência 

precedem e são complementados pela análise de dados concretos, e não a 

inversa. 

 

O modelo assenta, entre outros, nos seguintes princípios: 

1 - as relações que a empresa mantém são responsáveis pelo 

fornecimento de recursos e informação, facilitando a tomada de 

decisões correctas; 
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2 - a estratégia de marketing resulta das características da empresa e das 

relações externas com os fornecedores e membros do canal de 

distribuição; 

3 - a empresa, as suas relações e estratégia de marketing, fazendo parte 

duma envolvente, podem por ela ser afectados, nomeadamente ao nível 

da performance. 

 

Torna-se assim evidente o papel fundamental das relações na construção de 

performance de exportação. 

 

As propostas – chave do modelo associam a performance de exportação a: 

1 - uma envolvente favorável de importação; 

2 - competências nucleares da empresa fortes e uma atitude positiva da 

gestão relativamente à exportação; 

3 - relações activas e de qualidade com os parceiros – chave; 

4 - selecção de mercados, segmentação e mix adequados. 

 

A introdução de variáveis relacionais e as conclusões quanto aos efeitos 

positivos sobre a performance, imputáveis ao estabelecimento e manutenção 

de boas relações com os distribuidores internacionais, são as principais 

contribuições deste modelo para o estudo da performance de exportação. 

 

Zou e Stan (1998) apresentam uma revisão e síntese da bibliografia sobre os 

determinantes da performance da exportação para o período entre 1987 e 

1997, tendo sido revistos cinquenta artigos. Estes determinantes podem ser 

internos ou externos e controláveis ou incontroláveis; os determinantes internos 

são justificados pela Resource-Based Theory (RBT), e os determinantes 

externos pela Industrial Organization Theory (IOT). Se para a RBV os recursos 

internos são os principais determinantes da performance de exportação e da 

estratégia, para a IOT são os factores externos que condicionam a estratégia, a 

qual por sua vez determina a performance.  

Apenas referiremos as verificações deste estudo com interesse para a presente 

investigação. 
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Segundo o estudo, os factores internos e controláveis podem assumir dois 

tipos. O primeiro tipo está relacionado com aspectos da estratégia de marketing 

de exportação (adaptação do produto, aspectos da promoção, do preço, das 

relações de canal e tipos de canal, planeamento e organização da exportação) 

enquanto o segundo tipo tem a ver com as atitudes e percepções da gestão 

(orientação internacional, empenhamento na exportação, vantagens da 

exportação percebidas, barreiras à exportação percebidas). 

De entre as verificações salientamos as seguintes: a adaptação de canal, tipo 

de canal e relação de canal são determinantes-chave da performance da 

exportação enquanto as barreiras à exportação aparecem associadas 

negativamente com ela. 

  

Por factores internos incontroláveis são entendidas as “características de uma 

empresa e da sua gestão que não podem ser rapidamente mudadas no curto 

prazo”. No âmbito desta classificação, relativamente a factores como as 

características e as competências da empresa (e.g. recursos humanos fortes e 

competências funcionais fortes), nível tecnológico, dimensão da empresa e 

número de anos no negócio, foram, na maior parte dos casos, revelados 

resultados mistos da sua associação com a performance de exportação. 

  

Os factores externos incontroláveis podem referir-se às características da 

indústria, do mercado doméstico ou do mercado de exportação. Relativamente 

às características do mercado de exportação, só um em três dos estudos 

analisados encontrou um efeito indirecto, significativo, da competitividade do 

mercado sobre a performance da exportação. De referir também que a maioria 

dos estudos não verificou que as barreiras (comerciais, físicas e distância 

psicológica) fossem factores de previsão da performance de exportação. 

 

Um outro estudo, de  Leonidou et al. (1998),  faz uma revisão de bibliografia 

sobre os efeitos de vários factores de gestão sobre várias dimensões da 

exportação, para o período de 1960-1995. 

O estudo considera características gerais objectivas dos gestores (idade, nível 

de educação, experiência profissional), características específicas objectivas 

(origem étnica, falar línguas, tempo passado no estrangeiro e viagens ao 
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estrangeiro), características gerais subjectivas (tolerância ao risco, inovação, 

flexibilidade, empenhamento da gestão, qualidade e dinamismo) e 

características específicas subjectivas (percepção de custos, percepção de 

lucros, percepção de crescimento, percepção de complexidade). 

Salientamos os resultados sobre características culturais como “falar línguas” e 

“tempo passado no estrangeiro”, relativamente às quais, respectivamente 4/5  e 

2/4 dos estudos confirmam uma  relação positiva com a performance de 

exportação.  

 

Zou et al. (1998) referem que, ao longo do tempo, foram identificados cinco 

grupos de determinantes da performance da exportação, a saber: 

características da empresa, (e.g. Aaby e Slater 1989), características do 

produto (Cavusgil e Zou 1994; Holzmuller e Kasper 1991; Styles e Ambler 

1994), características da indústria (Holzmuller e Kasper 1991), características 

do mercado (Cavusgil e Zou, 1994; Holzmuller e Kasper 1991; Styles e Ambler 

1994) e estratégia de marketing de exportação (Aaby e Slater 1989; Cavusgil e 

Zou 1994; Dominguez e Sequeira 1993). 

 

Katsikeas et al. (1996) propõem que as características objectivas da empresa 

(dimensão, experiência de exportação), as variáveis relacionadas com a 

performance (estímulos à exportação, problemas da exportação) e  

empenhamento na exportação (departamento de exportação separado, entrada 

no mercado e critérios de selecção de clientes, visitas regulares, planeamento 

e controlo da exportação), influenciem a performance de exportação. 

 

No ano seguinte, Katsikeas et al. (1997) propõem três áreas principais que 

podem contribuir com variáveis susceptíveis de influenciar o sucesso da 

exportação, a saber:  

- Elementos da política de marketing (selecção de mercados, preço 

competitivo, condições de pagamento, características da embalagem, 

desenvolvimento de produtos novos, esforços promocionais, apoio dado pelo 

serviço pós-vendas, rede de distribuição e acessibilidade da distribuição); 

- Factores específicos da empresa (intensidade tecnológica, planeamento de 

mercados de exportação, controlo de gestão, qualidade do staff responsável 
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pela exportação, ligações ao mercado estrangeiro, controlo da qualidade do 

produto e solidez financeira);  

- Factores externos (relações diplomáticas entre países, acordos de comércio 

multilaterais e bilaterais, acordos de comércio compensado, subsídios à 

exportação, ausência de restrições ao comércio, credibilidade do país no 

mercado de destino, incentivos fiscais, regulamentações específicas da 

indústria, ausência de tarifas de importação, estabilidade da economia 

estrangeira, baixo risco de operação no mercado de exportação, potencial do 

mercado, estado da economia no mercado de destino, rendimento disponível 

no mercado de destino e acessibilidade ao mercado de exportação). 

Os autores, a partir das trinta e uma variáveis acima referidas, identificam seis 

dimensões relacionadas com o sucesso da exportação, a saber: munificência 

da envolvente, competências de exportação, risco de retorno do mercado, 

acessibilidade ao mercado, competitividade do produto e competitividade da 

distribuição.  

 

Em 2000, Katsikeas et al. (2000) propõem um modelo simplificado, genérico, 

de performance da exportação, que reproduzimos na figura abaixo (Figura 4). 

O modelo preconiza um sentido de causalidade, isto é, as variáveis de 

retaguarda (“background”) influenciam as variáveis intervenientes, as quais, por 

sua vez, influenciam a variável resultado. No entanto, os autores referem que o 

sentido de causalidade pode também ser inverso. 

As variáveis de background incluem factores da envolvente (e.g. barreiras e/ou 

estímulos à exportação, pressões competitivas, condições económicas), 

factores organizacionais (aspectos demográficos, elementos de operação, 

características dos recursos, objectivos), factores de gestão (demográficos, de 

experiência, de atitude, comportamentais e outras características dos 

decisores). As variáveis que intervêm compreendem os factores de targeting 

(identificação, selecção e segmentação de mercados internacionais) e os 

factores da estratégia de marketing (marketing mix). A variável resultado é a 

performance de exportação, avaliada através de medidas económicas e não-

económicas. 
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Figura 4 – Modelo simplificado de performance de exportação – Fonte: 
Katsikeas et al. (2000). 

 

Também Styles e Ambler (2000) consideram a influência de três tipos de 

variáveis sobre a performance da exportação, a saber:  

- variáveis da envolvente (distância psíquica, atractividade do mercado de 

exportação, infra-estruturas, barreiras governamentais);  

- variáveis da empresa (empenhamento, pesquisa de marketing, 

recursos/dimensão, controlo da qualidade, experiência de internacionalização, 

conhecimento do mercado/informação);   

- variáveis da estratégia de marketing (segmentação, qualidade do produto, 

adaptação do produto, preço, adaptação da promoção, estratégia de 

canal/apoio). 

 

Estes autores apresentam um modelo próprio de performance da exportação, 

em que as construturas que representam a aprendizagem social e 

empenhamento e as construturas que representam a relação com o distribuidor 

(intensidade, confiança e empenhamento na relação) estão inter-relacionadas 

entre si e com a performance de exportação. Do modelo resulta que o 
empenhamento no mercado influencia positivamente a performance da relação 

de exportação e a intensidade da relação com o distribuidor, a qual, por sua 

vez, gera confiança.  
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Para Holzmüller e Stöttinger (1996) os principais determinantes da performance 

da exportação são a cultura organizacional, as características objectivas da 

empresa e as características objectivas e psico – estruturais dos decisores.  
 

Dominguez e Sequeira (1993) apresentam um resumo das variáveis que foram 

usadas como factores de previsão da performance de exportação, em estudos 

anteriores. Estas variáveis dividem-se em quatro grupos, a saber:  

- variáveis relativas à estratégia de exportação (competitividade do preço, 

qualidade e adaptação do produto, utilização do custo de mão de obra e 

vantagens em matérias–primas, diversificação de mercados e de linhas de 

produtos e gestão de canais de distribuição internacionais); 

- variáveis relativas à motivação e empenhamento (motivação para exportar e 

incentivos à exportação);  

- competências da empresa (pesquisa formal e informal sobre mercados de 

exportação, utilização de serviços de organizações de apoio à exportação, 

experiência de exportação);  

- características organizacionais (dimensão da empresa). 

 

Dos resultados dos estudos analisados pelos autores, parece poder concluir-se 

que a qualidade do produto/serviço, a gestão das relações de canal  

internacional e a utilização de informação sobre o mercado de exportação são 

os principais determinantes da performance de exportação. 

 

Por seu lado, Thirkell e Dau (1998) identificaram um conjunto de nove factores 

que explicam 77,5% da variância total da performance da exportação, a saber: 

conhecimento do mercado de exportação, apoio de canal, qualidade e serviço, 

competição no mercado, afinidade cultural, características únicas do produto, 

dimensão da empresa (número de empregados), política de fixação do preço 

(moeda), orientação de marketing/I&D.  

 

Leonidou (1998) selecciona dezassete factores organizacionais que 

hipoteticamente afectam o comportamento de exportação, o qual inclui 

dimensões como a performance de exportação, agressividade na exportação, 

iniciação da exportação, desenvolvimento da exportação, 
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estimulação/obstrução da exportação e um conjunto variado de outras 

dimensões. 

Os factores organizacionais considerados no estudo são:  

- aspectos demográficos da empresa (localização física, idade da organização, 

dimensão da empresa, ligações de negócios, tipo de indústria); 

- elementos de operação (características do produto, expansão doméstica, 

capacidade de operação); 

- recursos da empresa (sistema de inteligência, capacidades de marketing, 

meios financeiros, capital humano, tecnologia de produção, I&D);  

- objectivos empresariais (objectivos de crescimento, de lucro ou de 

estabilidade). 

 

No entanto a associação entre a maioria destes factores e a performance de 

exportação revelou-se inconclusiva, sendo excepções as associações com os 

recursos humanos e I&D. 

 

Baldauf et al. (2000) propõem um modelo segundo o qual a envolvente (socio-

cultural e política) as características da empresa (demográficas e razões para a 

internacionalização) e as estratégias de negócios (diferenciação e baixo custo) 

influenciam a performance da exportação. Já O´Cass e Julian (2003) verificam 

que as características específicas da empresa, as características da 

envolvente, a competição por preço na indústria, o número de concorrentes no 

mercado de destino e o grau de familiaridade/exposição do produto junto dos 

clientes, afectam a performance de exportação. 

 

Em resumo, pode dizer-se que as abordagens têm privilegiado factores 

relacionados com a envolvente dos mercados de destino das exportações, as 

características da empresa e da sua gestão, as características da indústria, os 

elementos fundamentais da estratégia de marketing e as dimensões da relação 

estabelecida entre o exportador e o distribuidor internacional. 
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3.3 - DIMENSÕES DA MEDIDA DE PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO 
 

Em importante artigo, considerado por  Zou e Stan (1998) “uma excelente 

revisão de medidas de performance de exportação”, Matthyssens e Pauwels 

(1996) analisam cinco dimensões da medida de performance de exportação, a 

saber: nível de análise, estrutura de referência, tempo, método de recolha de 

dados e as medidas em si mesmas. Este último factor, pela importância óbvia 

que assume, será abordado em ponto próprio. Também a comparação entre 

estruturas de referência objectiva e subjectiva, terá tratamento separado. Para 

Katsikeas et al. (1996) os aspectos fundamentais são o modo de avaliação da 

performance – medidas objectivas e subjectivas – e a escolha das dimensões 

da performance. 

 

Académicos e profissionais dividem-se no que respeita à consideração do nível 

de análise: os primeiros parecem interessar-se pela avaliação da performance 

ao nível da empresa enquanto os segundos estão mais preocupados com a 

performance de projectos individuais. Os autores recomendam mais atenção à 

forma como estes últimos medem a performance e argumentam que os 

estudos ao nível do empreendimento de exportação (“export venture”) são 

prioritários, por permitirem compreender melhor os factores de sucesso mais 

objectivos da performance de exportação. 

Investigar a performance ao nível da empresa apresenta alguns 

inconvenientes, já que, por se tratar  de uma avaliação global, pode comportar 

situações de sucesso e de insucesso; no entanto, será mais fácil obter 

respostas das empresas a este nível do que ao nível de um empreendimento 

de exportação específico. Cavusgil e Zou (l994) referem a dificuldade em ser 

preciso no que respeita à relação entre estratégia de marketing e performance, 

já que os resultados económicos são geralmente avaliados ao nível da 

empresa. 

Por outro lado, tem sido argumentado que a focalização em empreendimentos 

de exportação específicos não permite avaliar a performance de longo prazo da 

empresa. No entanto, a pesquisa ao nível da empresa torna inevitável a 

investigação longitudinal, situação incompatível com o tipo de investigação que 

estamos a realizar.  



Pág. - 107 - 

 

Uma estrutura de referência consiste nas normas, explícitas ou implícitas, 

relativamente às quais é avaliada a performance (Cameron 1986; Lewin e 

Minton 1986, citados por Katsikeas et al., 2000). 

As estruturas de referência identificadas por Matthyssens e Pauwels (1996) 

foram cinco: objectiva, subjectiva, relativamente aos objectivos, doméstica e 

relativamente à indústria, a que Katsikeas et al. (2000) acrescentam a 

referência temporal. 

 

A comparação entre as estruturas de referência objectiva e subjectiva, pela sua 

importância, será tratada em ponto separado.  

Numa estrutura de referência relativa aos objectivos, a performance é avaliada 

relativamente aos objectivos implícitos ou explícitos dos gestores. Já no que 

respeita a uma estrutura de referência doméstica, a performance num mercado 

de exportação é confrontada com a performance no mercado doméstico. 

Quando a performance da empresa é confrontada com a performance dos 

concorrentes directos, diz-se que é usada uma estrutura de referência 

relativamente à indústria. 

Embora Matthyssens e Pauwels (1996) recomendem a utilização de apenas 

uma estrutura de referência, a utilização simultânea de mais do que uma 

estrutura também tem ocorrido. 

 

No que se refere ao tempo, a maioria dos estudos usa medidas de 

performance que avaliam o desempenho passado da empresa. A performance 

pode ainda ser avaliada de uma forma estática ou dinâmica, pretendendo-se 

com esta última captar a evolução da performance. Raros são os estudos que 

projectam a medida de performance para o futuro. 

 

No que respeita às fontes de dados, é possível recorrer a fontes de dados 

primários e fontes de dados secundários, implicando o recurso a diferentes 

instrumentos de pesquisa; por exemplo, se a unidade de análise for o 

empreendimento de exportação, o investigador tem que escolher uma fonte de 

dados primários. 
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A seguir reproduzimos a estrutura de avaliação da performance de exportação, 

apresentada por Katsikeas et al. (2000) (Quadro 3), que inclui oito categorias 

de avaliação, representando no total vinte e três critérios de avaliação.  

Quadro 3 – Estrutura de avaliação da performance de exportação – Fonte: 
Katsikeas et al. (2000) 

CATEGORIA DE AVALIAÇÃO   CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Dimensões da performance   Eficácia 

       Eficiência 

       Adaptabilidade 

Estrutura de referência  Performance do Mercado 

doméstico 

       Temporal 

       Indústria 

       Objectivos da própria empresa 

Perspectiva dos stakeholders   Orientada internamente 

       Orientada para os concorrentes 

       Orientada para os clientes 

Horizonte temporal     Histórico 

       Actual 

       Futuro 

Unidade de análise     Empresa 

       Empreendimento de exportação 

       Produto / linha de produtos 

Objecto de análise Todos os mercados de 

exportação da empresa 

       Região geográfica 

       Um só país 

Fonte dos dados     Primária 

       Secundária 

Modo de avaliação     Objectivo 

       Subjectivo 

Quadro 3 - Estrutura de avaliação da performance de exportação – Fonte: 

Katsikeas et al. (2000) 
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3.4 - MEDIDAS OBJECTIVAS E MEDIDAS SUBJECTIVAS DE 
PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO 
 

A performance pode ser medida usando quer indicadores objectivos quer 

indicadores subjectivos, sendo no entanto certo que tem sido verificada forte 

correlação entre as duas abordagens (Akyol e Akehurst, 2003), apesar de “a 

utilização de percepções da gestão poder introduzir um potencial desvio 

subjectivo” (Zou et al., 1998). 

Matthyssens e Pauwels (1996) comparam uma estrutura objectiva, em que a 

performance de exportação é medida por indicadores objectivos, e uma 

estrutura subjectiva, aplicável quer ao nível da empresa, quer ao nível do 

empreendimento (“venture”), situação em que o ponto de referência é escolhido 

pelo respondente. Este aspecto é defensável, porque o gestor, melhor do que 

ninguém, pode avaliar o sucesso ou insucesso de um empreendimento, pese 

embora não ser permitido ao investigador controlar o ponto de referência, 

tornando assim as respostas difíceis de comparar. Para os autores, trata-se de 

uma abordagem válida porque a performance percebida é mais importante do 

que a performance real. No mesmo sentido, Katsikeas et al. (1996) referem 

que, mais do que a realidade objectiva das envolventes interna e externa, é 

importante para o comportamento organizacional a forma como elas são 

percebidas pela gestão, já que a acção é na verdade guiada pelas suas 

percepções. Tal facto credibiliza a adopção de medidas perceptivas da 

performance de exportação.  

 

“A percepção geral da performance de exportação capta provavelmente melhor 

a essência da construtura, já que não só traduz o nível percebido de sucesso 

económico mas também inclui as opiniões dos gestores sobre os elementos 

estratégicos de sucesso…” (Sousa, 2004), o que tem justificado a utilização de 

medidas gerais, subjectivas, de performance de exportação. É legítimo pensar-

se que ninguém melhor do que a gestão conhece os objectivos e as 

expectativas relativamente à performance de exportação, e daí a utilização de 

medidas  como a sua satisfação com ela ou com o sucesso da exportação 

percebido (Katsikeas et al., 2000). Zou et al. (1998) argumentam que as 
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medidas perceptivas ou de atitude se justificam porque se se tem “uma 

inclinação positiva para com a exportação e/ou se está satisfeito com as 

operações de exportação”, tal representa “uma forte indicação do sucesso da 

exportação”. 

 

No que respeita aos indicadores objectivos, Matthyssens e Pauwels (1996) 

indicam duas limitações principais: a decisão sobre a separação entre sucesso 

e insucesso, principalmente quando a população é heterogénea, e a dificuldade 

de aplicação ao nível do empreendimento de exportação.  

Para Sousa (2004), as medidas objectivas de performance da exportação são 

fiáveis na avaliação da performance de curto prazo, enquanto a validade das 

medidas subjectivas se verifica na avaliação de aspectos de longo prazo (e.g. 

Katsikeas et al. 2000), o que sugere que devem ser utilizadas as duas. 

 

Embora Newman e Nollen (1996) argumentem que a “performance não é uma 

percepção subjectiva, colorida por gostos e aversões individuais”, Moen (1999) 

refere que as medidas subjectivas de performance podem proporcionar 

resultados que as medidas objectivas não conseguem e, como tal, devem ser 

usadas em estudos empíricos. Esta é de facto a realidade que Sousa (2004) 

torna evidente. A revisão de quarenta e três estudos empíricos relativos à 

performance de exportação, publicados entre 1998 e 2004, evidenciou 

cinquenta indicadores diferentes de performance de exportação, dos quais 

onze eram objectivos e trinta e nove subjectivos, embora a maioria dos estudos 

tenha utilizado medidas objectivas e subjectivas. Em vários estudos, a validade 

e fiabilidade de medidas subjectivas de performance têm aliás sido 

empiricamente suportadas (e.g. Covin e Slevin, 1988; Dess e Robinson, 1984; 

Venkatraman e Ramanujam, 1987, citados por Katsikeas et al., 1996). 

O estudo de Katsikeas et al. (2000) apresenta uma inventariação de quarenta e 

dois  indicadores de performance de exportação, sendo vinte e três 

económicos, catorze não-económicos e cinco genéricos.  

 

A seguir enunciamos as razões pelas quais, em várias investigações (e.g. 

Katsikeas et al., 1996; Robertson e Chetty, 2000), as medidas subjectivas de 
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performance têm sido preferidas relativamente às medidas objectivas, 

conforme foram apresentadas por Sousa (2004): 

 

1 - relutância das empresas em ceder dados objectivos (Francis e Collins-

Dodd, 2000); 

2 - dados objectivos não estarem publicamente disponíveis, o que 

inviabiliza a confirmação da fidedignidade dos valores financeiros 

(Robertson e Chetty, 2000); 

3 - os decisores serem orientados pelas suas percepções subjectivas de 

performance em vez de valores objectivos absolutos; 

4 - dificuldade em estabelecer um ponto de referência fixo entre empresas, 

já que o sucesso financeiro para uma empresa pode ser um fracasso 

para outra (Lages e Lages, 2004); 

5 - as medidas subjectivas e objectivas estarem associadas positivamente 

(Baldauf et al., 2000); 

6 - a utilização do empreendimento de exportação como unidade de 

análise favorecer o uso de medidas subjectivas, já que os relatórios e 

análises financeiras das empresas raramente proporcionam informação 

detalhada sobre os empreendimentos de exportação; 

7 - os dados objectivos serem difíceis de interpretar;  

8 - a utilização de medidas objectivas tornar difícil a comparação entre 

negócios, especialmente em estudos comparativos entre países, por 

causa das diferenças nas contabilidades e procedimentos de registo de 

vendas (Styles, 1998). 

 

Robertson e Chetty (2000) invocam igualmente a primeira, segunda e sétima 

razões para usarem uma medida subjectiva de performance da exportação. 

 

Lages et al. (2005) acrescentam a estas razões o facto da construtura 

performance de exportação ser difícil de avaliar, frequentemente idiossincrática 

do tipo de empresa e do seu entorno, sendo que o sucesso num indicador pode 

implicar insucesso noutro. A este respeito Shoham (1998) escreve que “uma 

empresa pode ter elevada rendibilidade e mesmo assim estar desiludida com 

as vendas ou com o crescimento das vendas”. Na verdade, existe 
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frequentemente a necessidade de considerar compromissos entre diferentes 

factores objectivos de performance, sendo que a opção em melhorar um 

determinado indicador, seja, o lucro, pode contribuir para piorar os resultados 

em outros indicadores, sejam, a quota de mercado ou porventura o volume de 

vendas. Assim sendo, é aconselhável a inclusão de múltiplos indicadores na 

avaliação da performance de exportação (Lages et al., 2005). 

 

Lages et al. (2005) argumentam, referindo Bourgeois (1980), que na 

formulação das suas decisões, os gestores tendem a usar as suas próprias 

percepções de performance em vez de se socorrerem de valores objectivos. 

Também O'Cass e Julian (2003) (citando Miles et al., 1974) referem que num 

contexto de exportação é mais provável que as acções estratégicas sejam mais 

consistentes com as percepções da gestão do que com critérios objectivos. 

Sousa (2004) exemplifica a importância das percepções, argumentando que, 

se um gestor com uma orientação de longo prazo tiver como objectivo 

aumentar a quota de mercado num mercado estrangeiro, provavelmente não 

considerará fraca a performance de exportação, mesmo se os resultados das 

vendas e os lucros forem baixos. 

 

Matsuno et al. (2000), para além de invocarem a segunda e quinta razões 

acima indicadas, referem a prática de utilização de medidas subjectivas em 

estudos anteriores que relacionam a orientação para o mercado com a 

performance (e.g. Jaworski e Kohli, 1993; Narver e Slater, 1990; Slater e 

Narver, 1994). Também Ngai e Ellis (1998), invocando este argumento, usaram 

medidas de performance baseadas nas percepções dos gestores. Esta 

realidade pode ser explicada à luz das conclusões de González-Benito e 

González-Benito (2005) que verificaram que quase metade dos estudos que 

integram a compilação revela uma relação mais forte entre orientação para o 

mercado e performance quando são usadas medidas subjectivas do que 

quando são usadas medidas objectivas de performance (o que também é 

verificado pelos próprios autores), sendo que apenas 20% dos estudos 

apresenta uma conclusão inversa. Os autores concluem que “as medidas 

subjectivas são mais flexíveis do que as objectivas para captar dimensões 

complexas da performance,… facilitando a comparação entre empresas.” 
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A satisfação, como indicador da percepção de performance de exportação, foi 

usada por vários autores, entre os quais Shoham (1998; 1999) e Zou et al. 

(1998). Já em 1981, Cavusgil e Nevin (1981) (citados por Rose e Shoham, 

2002) enfatizam a importância das percepções da gestão sobre o 

comportamento de exportação. Roath et al. (2002) referem que o nível de 

satisfação numa relação provavelmente depende de avaliações subjectivas 

sobre o estado da relação e da performance económica, o que é corroborado 

por Sanzo et al. (2003) que vêem a satisfação como incluindo aspectos 

económicos e não-económicos da relação. 

Para Shoham (1998), “a percepção de sucesso é uma avaliação geral da 

satisfação”. O autor refere mesmo que a satisfação com a variação das 

vendas, a satisfação com a variação na intensidade da exportação, a 

satisfação com o rácio lucros da exportação/lucros totais e a satisfação com as 

vendas da exportação, por serem os itens de performance que exibem maior 

correlação com as três dimensões da performance, deveriam ser os 

indicadores de performance escolhidos, no caso de ter de ser feita uma opção 

apenas por alguns. 

Refira-se também que Lages (2002) verificou que a satisfação com a 

performance de exportação é influenciada positivamente pela performance 

financeira. Lages et al. (2005) referem que os itens que avaliam a “satisfação 

com a performance da exportação” (que segundo eles se poderia denominar 

“consecução do empreendimento de exportação”), mais do que a satisfação, 

captam a medida em que o empreendimento tem sido satisfatório, bem 

sucedido e cumpriu as expectativas. Para Ariño (2003), a satisfação de um 

parceiro com a performance global é uma avaliação do grau de cumprimento 

dos seus objectivos e, de entre as medidas de eficácia organizacional, aquela 

que apresenta uma validade mais elevada. 

 

Seguidamente apresentamos alguns argumentos que desvendam as 

fragilidades e limitações das medidas objectivas e em particular das medidas 

financeiras e que têm igualmente servido para preconizar a utilização de 

medidas subjectivas na avaliação da performance. Lages et al. (2005) referem 

que “as claras limitações das medidas financeiras para avaliação da 
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performance exigem a inclusão de medidas subjectivas nos relatórios anuais 

das empresas”. Já Matthyssens e Pauwels (1996) tinham citado vários 

investigadores que consideram os critérios financeiros de avaliação da 

performance como demasiado limitados (Chakravarthy, 1986), conservadores e 

de visão limitada (Anderson e Pain, 1978), inapropriados (Jacobson, 1987) e de 

concepção restrita (Venkatraman e Ramanujam, 1986). Acresce referir que as 

medidas financeiras não evidenciam se a empresa aproveitou bem as 

oportunidades da exportação (Cavusgil, 1984, citado por Lages et al., 2005). 

Particularmente ao nível do empreendimento de exportação, a aplicação de 

medidas financeiras é geralmente muito difícil (Sousa, 2004), sendo por isso 

“extremamente importante” o juízo que os gestores fazem da performance de 

cada empreendimento de exportação, sobretudo porque esta avaliação 

perceptiva influencia a afectação de recursos a diferentes relações (Madsen, 

1998). Este autor refere a dificuldade manifestada pelos gestores em avaliar 

objectivamente a performance de uma dada relação, tendo no entanto 

mostrado à vontade em fazer uma avaliação global, subjectiva, da performance 

de uma relação. Hunt (1997) acrescenta que  “o cálculo explícito dos lucros 

resultantes de uma relação específica é frequentemente impossível”, o que é 

corroborado por Johnson (1999) que considera difícil ser possível aos gestores 

fazer a investigação dos resultados financeiros a partir das relações e portanto 

difícil de medir numa pesquisa; como alternativa sugere o recurso a avaliações 

perceptivas. 

Também Söllner (1999) refere que é quase impossível obter dados sobre a 

performance ao nível da relação. Na verdade, geralmente, os gestores de 

exportação não têm medidas objectivas sobre cada empreendimento específico 

(Katsikeas et al., 2000). 

 

Os estudos que medem a performance de exportação mediante indicadores 

financeiros têm sido alvo de críticas por não conseguirem operacionalizar 

explicitamente a performance em mercados internacionais; tal facto pode 

dever-se, por exemplo, à falta de consideração de outras medidas importantes 

(Leonidou et al. 1998). 

Outras críticas têm sido proferidas no que respeita à frequente utilização do 

lucro como factor de avaliação da performance. Um dos pontos fracos do 
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indicador é a possibilidade da sua manipulação, quer para gerar resultados 

ilusórios, quer pelo sacrifício de investimentos (Doyle, 1995). Segundo este 

autor, (invocando Porter, 1980), se os lucros médios variam consideravelmente 

entre indústrias, então a indústria torna-se num “importante determinante das 

variações da performance do lucro”. Assim sendo, a avaliação da performance 

através do lucro parece ser desaconselhável num estudo multiindústrias. Se as 

empresas que são analisadas, num determinado estudo, pertencerem a 

sectores de actividade diferentes, outros indicadores objectivos de performance 

podem também ser postos em causa, a saber: volume de vendas, crescimento 

das vendas e quota de mercado, fazem pouco sentido (Katsikeas et al., 1996). 

Estes autores acrescentam que as diferenças em termos de características do 

mercado, nível de competição e intensidade tecnológica, podem dificultar ou 

mesmo retirar significado a comparações de medidas financeiras entre 

diferentes empresas.  

 

Relativamente ao indicador quota de mercado, Grönroos (1994) refere que a 

análise da quota de mercado, por si só, sem a consideração do número de 

clientes insatisfeitos e daqueles que abandonam a empresa, pode transmitir 

uma “falsa impressão de sucesso”; o mesmo se poderá dizer se a obtenção de 

quota for conseguida à custa do sacrifício de margem ou pela aquisição de 

concorrentes (Doyle, 1995). A subjectividade deste indicador, dito objectivo, 

pode resultar ainda da dificuldade em definir o mercado de referência. 

 

A análise da bibliografia que levámos a cabo parece evidenciar a adequação 

de medidas perceptivas de performance de exportação ao nível da relação de 

troca. 

 
3.5 - MEDIDAS DA PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO 
 

A performance das organizações tem sido objecto de várias classificações.  

Uma dessas classificações (e.g. Pleshko, 1993, citado por Armário e Silva, 

2001) divide as medidas de performance em medidas de eficácia - relativas ao 

grau de cumprimento dos objectivos -,  medidas de eficiência -  associadas à 

relação entre as saídas geradas e as entradas utilizadas – e adaptabilidade, 
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que reflecte a capacidade de adaptação da empresa às mudanças da 

envolvente. 

 

Outra classificação (Venkatraman e Ramanujam (1986), citados por González-

Benito e González-Benito, 2005) divide as medidas de performance em 

medidas financeiras – relativas a medidas contabilísticas ou de desempenho 

económico – e indicadores operacionais, relativos a factores de sucesso 

operacional e possivelmente antecedentes de performance financeira (e.g. 

satisfação do cliente, qualidade, quota ou desenvolvimento de produtos novos). 

 

Conforme foi já referido, é possível também catalogar as medidas de 

performance em medidas objectivas – relativas a indicadores de performance 

quantificados de forma objectiva – e medidas subjectivas, em que a avaliação é 

feita pelo juízo dos respondentes. 

 

A performance de exportação é reconhecidamente “uma construtura 

multifacetada que é muito difícil de captar” (Stottinger e Schlegelmilch, 1998). 

Existe aliás um consenso alargado de que a performance de exportação é um 

conceito multifacetado (e.g. Aaby e Slater, 1989; Cavusgil e Zou, 1994). Sobre 

o assunto, Sousa (2004) refere que a investigação parece indicar que “a 

performance de exportação é um conceito multifacetado”, o que pode conduzir 

a divergências na conceptualização e operacionalização da construtura. Na 

verdade, a bibliografia evidencia a natureza multidimensional dos resultados 

empresariais (Armário e Silva, 2001); no que respeita à performance de 

exportação, a necessidade dos investigadores de terem em conta este facto 

conduz à utilização de diferentes indicadores que captem os aspectos 

estratégicos e operacionais (Matthyssens e Pauwels, 1996). Estes autores 

acrescentam que, assim sendo, é possível que as medidas de performance de 

exportação possam estar em conflito entre si, o que pode ser tratado pela 

construção de uma medida composta ou pela medida separada dos factores de 

performance. Esta questão é abordada por Styles (1998), para quem o facto da 

performance da exportação ser multidimensional e exibir baixa correlação entre 

as suas dimensões, sugere que a construtura não seja reflectiva. 



Pág. - 117 - 

A mesma observação é feita por Diamantopoulos (1999), para quem as 

medidas de performance de exportação que têm sido propostas são 

indicadores reflectivos6 ou de efeito, (e.g. a escala EXPERF, Zou et al., 1998) e 

não formativos, o que pode ser questionável. No caso de indicadores 

reflectivos, estes são o efeito, isto é, são causados pela variável latente; no 

caso  de indicadores formativos, estes são a causa da variável latente que é 

medida por esses indicadores, construindo-se um índice em vez de uma 

escala. Na primeira perspectiva, é assumido que uma variação da performance 

se traduz numa variação do mesmo sinal nos indicadores, como sejam a 

rendibilidade, as vendas e o seu crescimento, o que é questionável. Na 

verdade, como foi acima referido, pode haver conflito entre indicadores de 

performance, tanto mais que o primeiro indicador é uma medida de eficiência e 

os segundos são medidas de eficácia. 

 

Se o facto de a performance de exportação ser uma construtura 

multidimensional não está em causa, a questão põe-se quanto às medidas que 

devem ser usadas (Griffin e Page, 1993, citados por Sousa, 2004). 

 

Em estudo recente, Sousa (2004) apresenta uma revisão e classificação 

exaustivas de medidas de performance da exportação, que a seguir se 

reproduz (Quadro 4).    

   

Quadro 4 - Classificação de medidas de performance da exportação – Fonte: 
Sousa (2004). 

MEDIDAS OBJECTIVAS                                

 - Medidas relacionadas com as vendas      
 -Intensidade da exportação  

          -Crescimento da intensidade da exportação    

          -Crescimento das vendas da exportação  

          -Volume de vendas da exportação     

          - Eficiência das vendas de exportação     

 

  
                                                 
6 No original em inglês “reflective indicators”. 
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- Medidas relacionadas com o lucro 
 -Rendibilidade da exportação     

 -Margem de lucro da exportação     

 -Crescimento da margem de lucro da exportação   

 

 - Medidas relacionadas com o mercado 
 -Quota de mercado de exportação     

 -Crescimento da quota de mercado de exportação   

 -Diversificação de mercados      

 

MEDIDAS SUBJECTIVAS 
 

- Medidas relacionadas com as vendas      
 -Intensidade da exportação  

          -Crescimento da intensidade da exportação    

          -Crescimento da intensidade da exportação comparada com os                  

            concorrentes                                                        

           -Volume de vendas da exportação                               

          - Crescimento das vendas da exportação      

          -Volume das vendas da exportação comparado com os concorrentes  

          -Crescimento das vendas da exportação comparada com os                          

 concorrentes                                                       

          -ROI das vendas da exportação        

          -ROI das vendas da exportação comparado com os concorrentes  

  

- Medidas relacionadas com o lucro       

 -Rendibilidade da exportação       

 -Margem de lucro da exportação        

 -Crescimento da margem de lucro da exportação     

 -Rendibilidade da exportação comparada com os concorrentes   

 

- Medidas relacionadas com o mercado       
 -Quota de mercado de exportação       

 -Crescimento da quota de mercado de exportação                                  
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           -Quota de mercado de exportação comparada com os concorrentes 

           -Crescimento da quota de mercado de exportação comparado com os  

            concorrentes 

 -Diversificação de mercados       

 -Taxa de entrada em novos mercados      

 -Taxa de entrada em novos mercados, comparada com os concorrentes 

 -Ganhar uma posição no mercado       

 
- Medidas gerais 
 - Performance de exportação global       

 - Performance de exportação global comparada com os concorrentes  

 - Sucesso da exportação         

          - Satisfação das expectativas        

- Como os concorrentes classificam a performance de exportação da   

   empresa 

           - Performance estratégica de exportação     

  

- Medidas várias           
           - Contribuição da exportação para o crescimento da empresa  

 - Contribuição da exportação para a qualidade da gestão da empresa 

 - Qualidade das relações com os distribuidores     

           -Qualidade das relações com os distribuidores comparada com os   

             concorrentes 

 - Satisfação dos clientes         

           - Satisfação dos clientes comparada com os concorrentes 

           -Qualidade das relações com os clientes comparada com os   

             concorrentes 

           - Qualidade do produto/serviço comparada com os concorrentes  

           - Reputação da empresa comparada com os concorrentes   

 - Conseguir nova tecnologia/ perícia     

 - Construir notoriedade e imagem no estrangeiro               

 - Alcançar os objectivos no que respeita à resposta às pressões da    

             concorrência 
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Como se pode verificar, a classificação apresenta uma divisão principal em 

medidas objectivas e subjectivas, cada uma delas por sua vez dividida em 

medidas relacionadas com as vendas, com o lucro e com o mercado. As 

medidas subjectivas podem ainda ser gerais ou um conjunto de medidas 

várias, não enquadráveis nas dimensões anteriores. 

Outras classificações têm sido consideradas na investigação da performance 

de exportação. Matthyssens e Pauwels (1996) dividem as medidas de 

performance de exportação em medidas financeiras e não financeiras, cuja 

avaliação foi já feita em ponto anterior desta investigação. 
 

Katsikeas et al. (2000) apresentam uma classificação de medidas de 

performance de exportação que obedece a uma divisão principal em medidas 

económicas (relacionadas com  vendas, com lucro e com quota de mercado), 

medidas não económicas (relacionadas com o produto, com o mercado e 

medidas várias) e medidas genéricas, que apresentamos detalhadamente no 

quadro seguinte (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Classificação de medidas de performance de exportação – Fonte: 
Katsikeas et al. (2000) 

Medidas económicas relacionadas com vendas  
Rácio de vendas de exportação  

Crescimento das vendas de exportação  

Volume de vendas de exportação  

Crescimento do rácio de vendas de exportação  

Dimensão das transacções de vendas de exportação  

Intensidade de vendas do produto de exportação  

Vendas de exportação por empregado  

Vendas de exportação por gestor de exportação  

Contribuição da exportação para a estabilidade das vendas   

Volume de vendas de exportação de produtos novos  

Crescimento das vendas de exportação de produtos novos  

ROA das vendas de exportação  

ROI das vendas de exportação  

Crescimento do ROA das vendas de exportação  
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Crescimento do ROA das vendas de exportação. 

 

Medidas económicas relacionadas com o lucro 
Rendibilidade da exportação  

Crescimento da rendibilidade da exportação  

Rácio dos lucros de exportação  

Margem de lucro da exportação  

Contribuição da exportação para o lucro  

Crescimento da margem de lucro da exportação. 

 
Medidas económicas relacionadas com quota de mercado  

Quota de mercado de exportação  

Crescimento da quota de mercado de exportação. 

 

Medidas não económicas relacionadas com o produto  

Produtos novos exportados  

Proporção de categorias de produtos exportados  

Contribuição da exportação para o desenvolvimento do produto. 

 

Medidas não económicas relacionadas com o mercado  

Número de países/mercados de exportação  

Penetração nos mercados de exportação  

Exportação para novos mercados  

Contribuição da exportação para o desenvolvimento do mercado  

Percentagem de mercados para os quais terminou a exportação. 

 

Medidas várias 
Começar a exportar  

Contribuição da exportação para as economias de escala  

Contribuição da exportação para a reputação da empresa  

Número de anos a exportar  

Projecção do envolvimento na exportação  

Número de transacções de exportação. 
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Medidas genéricas  

Satisfação com a performance de exportação  

Satisfação global com a performance de exportação  

Sucesso da exportação percebido  

Consecução de objectivos de exportação  

Performance estratégica da exportação. 

 

Zou e Stan (1998) referem que as medidas de performance da exportação 

podem ser agrupadas em sete categorias, a saber: vendas, lucro, crescimento, 

sucesso, satisfação, consecução de objectivos e escalas compostas.  

Cavusgil e Zou (1994) apresentam as medidas de performance da exportação 

usadas até então, as quais, para além de medidas relacionadas com vendas e 

com lucro, contemplam as seguintes: aumento da importância da exportação 

no negócio total da empresa, ultrapassar barreiras à importação, propensão 

para exportar, aceitação do produto pelo distribuidores internacionais, 

envolvimento na exportação, internacionalização do exportador e atitudes 

relativamente à exportação. 

Para Zou et al. (1998) as principais formas de conceptualizar e medir a 

performance de exportação centram-se nos resultados financeiros da 

exportação, nos resultados estratégicos, na utilização de medidas perceptivas 

ou de atitude da performance ou ainda através de medidas compostas de 

vários tipos de indicadores. Estes autores, com base no modelo de Cavusgil e 

Zou (1994), propõem a escala EXPERF e verificam que a performance de 

exportação pode ser decomposta em três dimensões, a saber: performance 

financeira da exportação, performance estratégica da exportação e satisfação 

com o empreendimento de exportação; referem ainda que qualquer efeito de 

um factor sobre a performance de exportação pode ser decomposto em três 

sub-efeitos, segundo as três dimensões de performance indicadas. 

 

Styles (1998) subdivide a performance financeira em medidas separadas de 

vendas de exportação, rendibilidade e crescimento e inclui ainda a consecução 

de objectivos estratégicos.  
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A escala APEV, (“Annual Performance of an Export Venture”) constitui uma 

medida subjectiva de performance e foi desenvolvida por Lages et al. (2005) 

com base na escala EXPERF, para avaliação da performance anual de um 

empreendimento de exportação; a APEV é composta por cinco dimensões, a 

saber: performance financeira anual, performance estratégica anual, 

consecução anual, contribuição do empreendimento de exportação para as 

operações anuais de exportação e satisfação com a performance global, anual, 

do empreendimento. 

Os resultados empíricos de Shoham (1998) também apontam para a existência 

de três dimensões da performance da exportação: vendas, rendibilidade e 

variação das vendas e da rendibilidade. 

 

Em Yau et al. (2000) a performance do negócio é avaliada subjectivamente, 

relativamente aos principais concorrentes, no que respeita ao crescimento das 

vendas, retenção de clientes, retorno do investimento, quota de mercado, 

obtenção de informação importante e valiosa, capacidade em obter 

empréstimos, capacidade em conseguir melhores condições de empréstimo, 

capacidade em conseguir aprovação governamental, contacto com pessoas 

importantes, capacidade em obter recursos locais e motivação dos 

empregados. 

 

Torna-se agora evidente o referido no início deste capítulo no que respeita à 

concepção, definição ou aplicação da construtura performance de exportação. 

A abordagem à avaliação da performance de exportação tem também que ter 

em conta factores do contexto, como sejam o método de pesquisa, as 

especificidades da empresa exportadora e dos factores da envolvente, as 

especificidades da audiência-alvo, isto é, do foco da investigação e de quem 

nela está interessado (Katsikeas et al., 2000). Shoham (1998) reforça esta ideia 

de especificidade da medida da construtura,  argumentando que uma empresa 

deverá escolher medidas para avaliar a performance de exportação que sejam 

consentâneas com as  medidas seleccionadas por ela para avaliar a sua 

performance global. O autor preconiza que para se medir a performance de 

exportação é necessário utilizar uma combinação de itens, por forma a 

ultrapassar as flutuações sistemáticas ou aleatórias que possam ocorrer numa 
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dada medida, o que poderia conduzir a tomadas de decisão erradas. Para o 

autor, as medidas de performance de exportação “são mais complementares 

do que mutuamente exclusivas.” 

 

3.6 - O PAPEL DA ESTRATÉGIA DO EXPORTADOR NA PERFORMANCE 
DE EXPORTAÇÃO. 
 

Neste ponto abordaremos os efeitos da orientação estratégica do exportador 

sobre a performance de exportação. 

 

A este respeito, Hoang (1998) conclui que a performance de exportação é 

significativamente influenciada pela escolha das estratégias de marketing 

internacional, verificando a existência de correlação positiva entre performance 

de exportação e estratégias de expansão de mercado, estratégias de largura 

da linha de produto e estratégias de promoção. 

 

É no entanto esperável que cada estratégia influencie diferentemente as várias 

dimensões da performance de exportação. Baldauf et al. (2000) conseguem 

evidência de que uma estratégia de diferenciação está positivamente 

associada à eficácia da exportação e negativamente associada às vendas e à 

intensidade da exportação; relativamente à relação entre uma estratégia de 

baixo custo e eficácia da exportação, foi encontrada uma associação negativa, 

não tendo sido verificada associação significativa entre esta estratégia e a 

intensidade e vendas da exportação. No entanto, as duas estratégias não são 

necessariamente incompatíveis e o recurso simultâneo a ambas pode conduzir 

a performance superior (Hill, 1988, citado por Aulakh et al., 2000). Freitas 

(2002) refere a existência de uma tendência para uma “simultaneidade 

estratégica” em detrimento da “utilidade da lógica de uma estratégia única”. 

 
Analisando as estratégias de exportadores de economias emergentes, Aulakh 

et al. (2000) concluem que as estratégias baseadas no custo aumentam a 

performance em mercados de países desenvolvidos, enquanto as estratégias 

de diferenciação aumentam a performance em mercados de países em vias de 

desenvolvimento, o que sugere que os resultados destas estratégias 

dependem do nível de desenvolvimento económico dos mercados de destino.  
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Reforçando este aspecto contingencial, os autores referem Miller (1988) que 

verificou que o impacto de estratégias genéricas sobre a performance depende 

do grau de estabilidade da envolvente, sendo que estratégias baseadas no 

custo se revelaram mais adequadas a envolventes estáveis, enquanto 

estratégias de diferenciação conduziam a melhores resultados em envolventes 

voláteis. 

Moen (1999) refere que é possível encontrar na bibliografia exemplos de 

estudos que verificaram a existência de  relação entre a detenção de 

vantagens competitivas e a performance de exportação. A investigação revelou 

três dimensões de vantagem competitiva: vantagem em marketing, vantagem 

por preço e produção e vantagem tecnológica. O autor conclui que as 

pequenas empresas exportadoras têm vantagens competitivas diferentes das 

grandes, não significando que sejam menos competitivas; refira-se a título de 

exemplo, a verificação de que empresas muito pequenas têm uma vantagem 

competitiva associada à tecnologia e ao preço - o que contraria o argumento 

das economias de escala -, sendo no entanto mais fracas em marketing. 

 

Dominguez e Sequeira (1993) referem que o crescimento da exportação tem 

sido associado à estratégia de marketing e o volume de exportação às 

características e competências da empresa. Estes autores  identificam três 

opções estratégicas, correspondendo a três padrões de performance da 

exportação, em empresas da América Central:  

1 - baixo volume, baixo conteúdo, baixo envolvimento, a que corresponde 

uma estratégia de indiferenciação, falta de pesquisa e de orientação 

para a qualidade.  

2 - preço/custo/elevado volume e elevado crescimento, em  indústrias de 

trabalho intensivo, sendo as empresas mais orientadas para o 

custo/preço. 

3 - produto-serviço orientado para a qualidade, estratégia próxima do 

marketing diferenciado, sendo aquelas que mais recorrem a pesquisa. 

 

Acresce ainda referir que Lages (2002) sugere que a performance de 

exportação, para além de dever ser considerada como resultado das 

estratégias de anos anteriores, deve igualmente ser tida como um antecedente 
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dessas estratégias, já que a maioria das PME formula as estratégias do 

presente com base nos resultados do ano anterior. 

 
3.7 - O PAPEL DAS RELAÇÕES COM O IMPORTADOR NA 
PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO 
 

Para uma  melhor compreensão da exportação é necessário estudar os 

factores que moldam a interacção entre os parceiros (Leonidou e Kaleka, 

1998). Aliás, conforme foi antes referido, o Paradigma Relacional é um dos que 

têm servido de suporte à investigação sobre exportação.  

 

A este respeito é importante referir as conclusões de Ford et al. (1987) (citados 

por Leonidou e Kaleka, 1998) que verificaram que os exportadores bem 

sucedidos atribuem maior importância às relações de longo prazo do que aos 

ganhos de curto prazo. Neste estudo, o desenvolvimento da exportação é aliás 

concebido como um processo de gestão de relações.  

 

 “A natureza crítica das relações de canal no fortalecimento de vantagem 

competitiva” foi comprovada por Thirkell e Dau (1998) e, como seria esperável, 

afectam também a performance de exportação, o que foi verificado por Ling-

yee e Ogunmokun (2001), que concluem que os factores relacionais 

contribuem para as vantagens competitivas e para a performance de 

exportação da empresa. Também Piercy et al. (1998) verificaram que “a 

diferença entre exportadores de elevada performance e os de baixa 

performance, no que se refere a competências de relacionamento com os 

clientes, é dramática”  

 

Na verdade, os esforços no sentido do desenvolvimento e manutenção de boas 

relações com os importadores podem revelar-se mais eficientes do que alguns 

investimentos em marketing convencional (Piercy et al., 1997). O estudo destes 

autores revela que a importância que é atribuída, pelos importadores, ao factor 

designado como “relações”, mas também ao factor “serviço”, é superior à 

performance efectivamente conseguida pelos exportadores, nestes factores, o 

que indicia a necessidade de melhorar estes aspectos para mais bem 
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satisfazer os clientes internacionais. Em reforço desta conclusão pode referir-

se a verificação de Skarmeas e Katsikeas (2001) sobre a existência de 

elevados níveis de relacionalismo e confiança em relações de importadores de 

elevada performance com fornecedores internacionais. Os autores 

argumentam que os importadores podem achar aconselhável manter relações 

de negócios com fornecedores estrangeiros que evidenciem capacidades 

relacionais e que, assim sendo, os exportadores devem prestar atenção aos 

aspectos da relação. 

Para resolver o problema do desfasamento entre a importância atribuída a 

factores de selecção de exportadores, utilizados pelos importadores, e a 

percepção que os exportadores têm dessa importância,  Katsikeas et al. (1997) 

recomendam o desenvolvimento de relações mais fortes com os parceiros, 

para minimizar a distância psicológica. A própria tendência que se tem 

verificado para a redução do número de fornecedores  pode representar uma 

oportunidade para o desenvolvimento de relações de colaboração (Piercy et al., 

1997).  

 

Leonidou et al. (2002) investigaram a existência de diferenças e semelhanças 

entre exportadores que mantêm relações harmoniosas e os que têm relações 

problemáticas, com os parceiros internacionais. Os autores verificaram que as  

empresas que mantêm relações harmoniosas têm três vezes mais clientes e 

maior frequência de encomendas, embora de menor dimensão; referem 

igualmente que a atmosfera da relação é ainda mais crítica no caso de 

actividades internacionais, por causa de diferentes experiências e passados, 

culturas e expectativas dos intervenientes. 

 

À medida que as relações internacionais evoluem de uma postura 

transaccional para uma postura relacional, a performance pode melhorar, pese 

embora o facto de alguma investigação sobre canais de exportação não ter 

obtido evidência do efeito da existência de relações próximas sobre a 

performance económica (Bello et al., 2003). No entanto, os autores 

acrescentam que o relacionalismo parece ser a abordagem preferida pelos 

analistas como a mais apropriada à gestão de canais internacionais. 
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Em artigo a publicar, Palmatier et al. (2007) escrevem que “as relações de 

sucesso entre organizações são críticas para a performance financeira das 

empresas”, porque, muitas delas, para competirem eficientemente “têm de 

alavancar competências e recursos de outras organizações”. Os autores 

acrescentam que as relações sólidas têm um efeito directo sobre as vendas e 

os lucros, mas também podem contribuir para melhorar a inovação, expandir 

mercados e reduzir custos (Cannon e Homburg, 2001). 

 

As perspectivas teóricas que são normalmente usadas para explicar os 

determinantes da performance das relações entre empresas são quatro, a 

saber: a “Commitment-Trust Theory” (Morgan e Hunt, 1994), Dependência 

(Hibbard et al., 2001), Economias de Custos de Transacção (e.g. Heide e John, 

1990) e Normas Relacionais (Lusch e Brown, 1996; Siguaw et al. 1998).  

A primeira abordagem refere que o empenhamento e a confiança dum cliente 

no fornecedor determinam a performance da relação. A segunda abordagem 

argumenta que é a estrutura da dependência ou do poder, na relação, que 

determinam a sua performance. A Economia de Custos de Transacção 

preconiza que as decisões dos parceiros de troca e a performance são 

influenciadas pelos investimentos específicos na transacção e pelo 

oportunismo dos parceiros. A última abordagem preconiza que a robustez das 

normas relacionais entre parceiros influencia um comportamento cooperativo e 

a performance da relação (Cannon et al. 2000). 

Os resultados do estudo de Palmatier et al. (2007) evidenciam que, quer o 

empenhamento–confiança, quer os investimentos específicos na relação, são 

determinantes–chave da performance desta. Uma outra conclusão deste 

estudo confirma o papel de mediação da confiança e do empenhamento, entre 

outras construturas, e a performance. 

 

3.8 - PERFORMANCE DA RELAÇÃO 
 

Quando podemos afirmar que uma relação de exportação é bem sucedida? 

Para Madsen (1998), uma relação de exportação será bem sucedida se atingir 

ou exceder os objectivos definidos para ela, específicos de cada relação; no 

caso de uma relação antiga, os objectivos podem ser a consecução de um 
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dado cash-flow e, no caso de uma relação recente, o conhecimento dum 

mercado. 

 

O estudo de Kalwani e Narayandas (1995) constitui um primeiro passo para a 

avaliação do efeito de relações de longo prazo sobre a performance do 

fornecedor. Estes autores avaliam a performance do fornecedor, numa relação 

fornecedor - cliente, pelo crescimento das vendas, rotação de stocks, margem 

bruta e rendibilidade avaliada pelo retorno do investimento. 

 

Pode dizer-se  que uma relação tem um bom desempenho se ambas as partes 

estiverem satisfeitas com a eficiência e a  eficácia da relação (Selnes e Sallis, 

2003). A performance de uma relação pode ser definida como a medida em 

que os parceiros consideram que a relação vale a pena, é equitativa, produtiva 

e satisfatória (Ruekert e Walker, 1987; Van de Ven, 1976, citados por Selnes e 

Sallis, 2003), ou ainda, como a medida em que a relação é percebida como 

sendo produtiva e compensadora (Bucklin e Sengupta 1993, citados por 

LaBahn e Harich, 1997).  

 

Embora muitas empresas tenham tendência para avaliar aspectos do âmbito 

do marketing relacional usando medidas de marketing existentes, como sejam 

a quota de mercado e o volume total de vendas, estas medidas podem não ser 

adequadas a esse contexto (Parvatiyar e Sheth, 2000). Na verdade, cada 

relação pode ter objectivos específicos e, consequentemente, a utilização de 

outros indicadores que não avaliem esses objectivos, conduzirá a uma 

avaliação irrealista da performance. Parvatiyar e Sheth (2000) propõem que a 

consideração de relações de colaboração como um activo intangível da 

empresa permite avaliar o seu valor acrescentado económico; 

alternativamente, a avaliação da performance de marketing relacional pode ser 

feita através da medida da satisfação com a relação. 

 

Storbacka et al. (1994) referem que é difícil medir a rendibilidade de um cliente 

pelos problemas em imputar custos a relações especificas. Os autores definem 

rendimento de uma relação como sendo a quota parte  do volume total que o 

cliente gasta numa indústria em particular – o volume total da indústria.  A 
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avaliação duma relação pode ser feita pela determinação do “valor de um 

cliente para a vida”, o que requer informação sobre o custo de conquistar o 

cliente, o custo periódico de o reter, a margem bruta obtida com 1ª, 2ª, nª, 

venda ao cliente, a probabilidade de que o ele compre pela 2ª, 3ª, nª vez, a 

taxa de retorno requerida pela empresa e o número de compras feitas pelo 

cliente à empresa (Buttle, 1996). Lages  et al. (2005 b) apresentam uma nova 

escala para avaliação da performance de uma relação entre duas empresas 

que designam “Business-to-Business Relationship Performance Scale”. Neste 

estudo a performance da relação é apresentada como um conceito de ordem 

mais elevada, constituída por dimensões distintas mas relacionadas, a saber: 

políticas e práticas na relação, confiança e empenhamento na relação, 

cooperação mútua e satisfação com a relação. Em Lye e Hamilton (2000) a 

performance de uma díade é medida pela média das alterações às vendas 

para o importador, num dado período de tempo7. 

 

Kumar et al. (1992) usam, para avaliação da performance de um revendedor, 

na perspectiva do fornecedor, quatro modelos de eficácia organizacional: 

“Rational Goal Model”, “Human Relations Model”, “Internal Process Model” e 

“Open System Model”. 

O “Rational Goal Model” propõe que as organizações têm um conjunto de 

objectivos específicos, principalmente de produtividade e eficiência, 

determinados por decisores racionais, que os fixam de forma lógica e também 

as formas de os alcançar eficientemente. Com base neste modelo, os autores 

propõem que a performance do revendedor seja avaliada pela sua contribuição 

para as vendas e contribuição para os lucros do fornecedor. 

 

O “Human Relations Model” propõe que as pessoas, nas organizações, se 

comportam como membros de grupos sociais, manifestando empenhamentos e 

                                                 
7 Os resultados destes autores distinguem entre díades de baixa e de elevada performance da 
seguinte maneira: 
Caracterização das díades de baixa performance: entre 8-20 anos; falta de proximidade, com 
tendência oportunista do exportador; dificuldades de comunicação. 
Caracterização das díades de elevada performance: entre 4-10 anos; elevado nível de 
familiaridade pessoal; comunicação aberta, respeito mútuo e integridade; os atributos do 
vendedor são predominantes e suficientemente fortes para ultrapassar problemas das 
propostas. Baseiam-se em relações de sucesso entre indivíduos. 
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lealdades que ultrapassam o interesse próprio individual. Deste modo, uma 

organização será eficaz na medida em que satisfizer os objectivos dos 

participantes. Segundo esta perspectiva, os autores argumentam que é 

necessário que o fornecedor esteja interessado nos aspectos sociais da 

relação com o revendedor, procurando criar nele confiança e satisfação. De 

acordo com esta perspectiva, o fornecedor deverá estar interessado na 

competência do revendedor, sendo este aspecto seleccionado pelos autores 

como um indicador da performance do revendedor. 

 

O “Internal Process Model” enfatiza a interdependência das partes de uma 

organização, a qual é vista como um sistema. Nesta perspectiva, a eficácia da 

organização resulta da detenção de controlo adequado para suscitar uma 

acção coordenada das partes interdependentes. Assim, para alcançar 

estabilidade e controlo, o fornecedor tem que captar a lealdade e concordância 

do revendedor. Estes são os itens que os autores utilizam, a partir deste 

modelo, para conceptualizar a performance do revendedor. 

 

O “Open System Model” preconiza a organização como empreendendo 

processos que expandem o sistema, tais como crescimento, aprendizagem e 

diferenciação, tentando manipular, influenciar e fazer-se aceitar. Na 

conceptualização que os autores fazem deste modelo, a eficácia organizacional 

está associada a crescimento, legitimidade externa e adaptação. Segundo esta 

perspectiva, os autores propõem que a performance dos revendedores seja 

avaliada pela contribuição para o lucro do fornecedor, satisfação do cliente e 

adaptação do revendedor. 

 

Os autores postulam que um “revendedor eficaz, na perspectiva do fornecedor, 

desempenha um papel instrumental na ajuda ao fornecedor em alcançar os 

seus quatro imperativos funcionais de consecução de objectivos, integração, 

adaptação e manutenção de padrões”. 
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3.9 - CONCLUSÃO 
 
A revisão bibliográfica sobre performance de exportação, que levámos a cabo, 

permitiu evidenciar a complexidade do conceito, para o qual “não existe uma 

definição uniforme” (Matthyssens e Pauwels, 1996), a qual pode ser específica 

de um contexto, do tipo de empresa, ou dizer respeito a diferentes problemas, 

dificultando ou impossibilitando a comparação entre conclusões de diversos 

estudos. A idiossincrasia das medidas da construtura performance de 

exportação pode ser explicada pela necessidade de que elas sejam 

compatíveis com as medidas de performance global que cada empresa tenha 

definido. A complexidade da avaliação da performance de exportação de uma 

empresa pode ainda resultar da variação substancial que ela pode apresentar 

em função do período de tempo considerado. 

A performance de exportação é então, reconhecidamente, “uma construtura 

multifacetada que é muito difícil de captar” (Stottinger e Schlegelmilch, 1998) e 

composta por diferentes dimensões que podem não ser convergentes. 

 

A investigação sobre exportação tem fundamentalmente assentado sobre três 

paradigmas: o “Resource-Based Paradigm”, o “Contengency Paradigm” e o 

Paradigma Relacional. Se para os economistas a explicação para o sucesso da 

exportação reside em aspectos de custo - eficiência, para os behavioristas a 

explicação pode ser encontrada na forma de gestão da relação entre as partes. 

 

No que respeita a medidas de performance de exportação, são, segundo  

Matthyssens e Pauwels (1996),  cinco os aspectos a definir: o nível de análise, 

a estrutura de referência, o tempo, o método de recolha de dados e as medidas 

em si mesmas. Atendendo à natureza da presente investigação, o nível de 

análise (que será debatido em ponto próprio) e o método de recolha de dados 

estão fixados, sendo a selecção das medidas a utilizar será debatida em ponto 

próprio. No que respeita ao tempo, tal como a maioria das investigações, 

utilizaremos medidas de performance que avaliam o desempenho passado da 

empresa. 

Prestámos especial atenção à estrutura de referência, particularmente à 

comparação das estruturas objectiva e subjectiva, pelo debate que tem 
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suscitado e pela importância na definição das medidas específicas da 

performance de exportação. 

 

A performance de exportação pode ser medida usando quer indicadores 

objectivos, quer indicadores subjectivos. 

 

A validade das medidas subjectivas de performance tem sido empiricamente 

suportada, sendo mesmo tidas como mais importantes do que a performance 

real (Matthyssens e Pauwels, 1996), uma vez que as acções empreendidas 

pelos gestores são guiadas pelas suas percepções (Katsikeas et al., 1996). 

Refira-se igualmente que tem sido verificada forte correlação entre as duas 

abordagens (Akyol e Akehurst, 2003). A percepção de performance de 

exportação consegue provavelmente captar melhor a construtura, já que 

reflecte o nível percebido de sucesso económico e estratégico (Sousa, 2004). 

 

Outras razões pelas quais as medidas subjectivas de performance têm sido 

preferidas relativamente às medidas objectivas têm a ver com a relutância das 

empresas em ceder dados objectivos, os quais podem não estar publicamente 

disponíveis, não sendo portanto confirmáveis, além de difíceis de interpretar; 

acresce a dificuldade em estabelecer um ponto de referência fixo para a 

performance de várias empresas e a difícil comparabilidade entre negócios, 

mormente de diferentes países, devido a diferentes práticas contabilísticas e 

procedimentos de registo de vendas. É também de referir que a consideração 

da performance ao nível do empreendimento de exportação, ou da relação, 

favorece a utilização de medidas subjectivas de performance, pela quase certa 

indisponibilidade de dados objectivos para este nível de análise. Outra razão 

apontada tem a ver com a maior flexibilidade das medidas subjectivas. 

 

A análise da bibliografia que levámos a cabo parece assim evidenciar a maior 

adequação da utilização de medidas perceptivas de performance de 

exportação ao nível da relação de troca. 

 

Os principais tipos de medidas de performance de exportação incluem medidas 

relacionadas com as vendas, medidas relacionadas com o lucro e medidas 
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relacionadas com o mercado, quer objectivas quer subjectivas, para além de 

medidas gerais e medidas várias . Outras classificações dividem as medidas 

em financeiras e não financeiras, em medidas económicas, medidas não 

económicas e medidas genéricas, ou ainda em medidas de performance 

financeira, estratégica e de satisfação com o empreendimento de exportação. 

 

Vários estudos evidenciam o papel das relações entre exportadores e  clientes 

internacionais na performance de exportação (e.g. Rosson e Ford, 1982). Uma 

contribuição importante foi dada pelo modelo desenvolvido por Styles e Ambler 

(1994) que verifica a existência de efeitos positivos, imputáveis a variáveis 

relacionais, sobre a performance de exportação. Também Zou e Stan (1998) 

verificaram que a relação de canal é um dos determinantes-chave da 

performance da exportação, o que é corroborado pelo modelo de Styles e 

Ambler (2000), em que as construturas que representam a relação com o 

distribuidor estão associadas à performance de exportação. 

De referir ainda o estudo de Ford et al. (1987) em que o próprio 

desenvolvimento da exportação é concebido como um processo de gestão de 

relações, e a também a investigação de Piercy et al. (1998) que verificou uma 

diferença “dramática” em competências relacionais entre exportadores de 

elevada performance e os de baixa performance. Outros resultados atribuem 

às relações harmoniosas um número muito superior de clientes e de frequência 

de encomendas (Leonidou et al., 2002) e, às relações de sucesso, a 

essencialidade para a performance financeira das empresas (Palmatier et al., 

2007). 

 

No que respeita ao sucesso de uma relação de exportação, para Madsen 

(1998), ela será bem sucedida se atingir ou exceder os objectivos definidos, 

específicos de cada relação, podendo variar, por exemplo, com a antiguidade 

da relação.  

Acresce referir que a selecção das medidas de performance de exportação, ao 

nível da relação, requer cautela, já que a utilização, a este nível, de medidas 

como quota de mercado e volume total de vendas, por exemplo, é muito 

provavelmente desadequada (Parvatiyar e Sheth, 2000) e que a avaliação da 
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rendibilidade de um cliente é também problemática, pela dificuldade em imputar 

custos a relações especificas. 
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CAPÍTULO 4 - ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 
 
4.1 - EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ESTRATÉGIA 
 

Em 1965 a estratégia era concebida como uma ideia aglutinadora, de 

interligação entre áreas funcionais da empresa, relacionando as suas 

actividades com a envolvente externa (Andrews et al., 1965). Para estes 

autores, a estratégia consistia no “padrão de objectivos, propósitos ou metas e 

políticas e planos fundamentais para alcançar estas metas, formulados de tal 

forma que permitam definir qual o negócio em que a empresa está, ou estará, e 

que tipo de empresa é ou será”. 

 

Três décadas mais tarde, a estratégia era descrita, com frequência, como a 

forma pela qual uma empresa pretende adquirir vantagem competitiva (Teece 

et al., 1997; Day, 1994, citados por Deshpandé et al., 2003); mais 

recentemente, estratégia foi definida como a forma como “um negócio tenciona 

competir nos mercados que escolhe servir” (Day e Van den Bulte, 2002). 

 

Durante estes anos, no entanto, o conceito de estratégia teve evoluções 

significativas. 

 

Segundo Chaffee (1985), as várias definições de estratégia podem ser 

classificadas de acordo com três modelos: 

1 - o modelo linear, que perspectiva a estratégia como a determinação de 

objectivos básicos, de longo prazo e a adopção de acções e afectação de 

recursos para a sua consecução; 

2 - o modelo adaptativo, em que a estratégia pode ser definida como o 

desenvolvimento de um confronto viável entre oportunidades e riscos 

detectáveis no ambiente e as capacidades e recursos de que a organização 

dispõe para lhes fazer face; 

3 - o modelo interpretativo, que vê a estratégia como um comportamento 

calculado em situações não programadas, sendo a motivação, mais do que a 

informação, o factor crítico para a consecução de comportamentos estratégicos 

adequados. 
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Na década de 60 e início da de 70, a formulação de estratégias baseava-se 

sobretudo na análise da envolvente macroeconómica e do mercado. Eram os 

anos do planeamento estratégico, que em certa medida parecem querer 

renascer mais recentemente. 

Nos anos setenta aparecem os modelos de carteira, que tinham por objectivo a 

formulação de estratégias empresariais. Os modelos mais populares foram as 

matrizes do Boston Consulting Group (BCG), da General Electric (GE)/ 

Mckinsey e da Arthur D. Little (ADL). 

A matriz do BCG teve nos anos oitenta uma reformulação em que as 

dimensões “taxa de crescimento do mercado” e “quota de mercado relativa” 

foram substituídos por “volume de produção” e  “possibilidades de 

diferenciação”, evidenciando que o efeito da experiência só deve ser 

considerado quando existe vantagem competitiva por volume de produção e 

forem escassas as possibilidades de diferenciação. 

 

Mais tarde, Mintzberg (1993) vem anunciar o falhanço do planeamento 

estratégico, apontando como razões para tal o facto de a descontinuidade ser 

imprevisível, uma fixação em dados quantitativos (esquecendo aspectos 

qualitativos fundamentais como as redes de contactos e a informação obtida 

pela interacção) favorecendo as estratégias baseadas no custo e não na 

liderança pelo produto, e, finalmente, o pressuposto de que é possível 

formalizar o processo de decisão estratégica. 

 

Mintzberg (1987) propõe cinco conceptualizações/definições de estratégia ou 

cinco “pês” da estratégia, a saber: plano, manobra (“ploy”), padrão, posição e 

perspectiva. A estratégia como plano significa “um curso de acção 

conscienciosamente projectada, um guia de orientação para lidar com uma 

situação”, enquanto a estratégia vista como manobra visa remover 

concorrentes ou adversários. Se o terceiro “pê” vê a estratégia como um 

padrão de comportamento consistente, já a estratégia como posição coloca a 

empresa na envolvente, define o seu domínio e diz respeito ao ajustamento 

entre capacidades da empresa e a envolvente. Por fim, a estratégia concebida 
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como uma perspectiva partilhada pelos membros de uma organização, através 

das suas acções e/ou intenções, é, fundamentalmente, uma abstracção. 

 

Porter (1980) refere que, numa “abordagem clássica à formulação da 

estratégia”, “desenvolver uma estratégia competitiva é desenvolver uma 

fórmula abrangente para como um negócio vai competir, quais deverão ser os 

seus objectivos, e que políticas serão necessárias para atingir esses 

objectivos.” O autor apresenta “A Roda da Estratégia Competitiva”, no centro 

da qual estão os objectivos da organização e radialmente situam-se as 

políticas, interligadas entre si, com que ela vai procurar a consecução desses 

objectivos. O autor refere ainda que na abordagem clássica, a formulação de 

uma estratégia deve considerar quatro factores que “delimitam o que pode ser 

alcançado com sucesso pela empresa”, e que são, a nível interno, os pontos 

fortes e os pontos fracos da empresa e os valores pessoais dos intervenientes-

chave e, a nível externo, as oportunidades e ameaças na indústria e as 

expectativas quanto ao impacto de factores societais sobre a empresa. 

 

Porter (1980) propõe o modelo das cinco forças, que, na essência, visa analisar 

o impacto da indústria sobre a performance da empresa. Uma vez detectados 

os factores que afectam o nível de competição numa indústria, e as suas 

causas, provenientes de cinco forças (poder negocial dos fornecedores, poder 

negocial dos clientes, ameaça de entrada de novos concorrentes, ameaça de 

produtos substitutos e rivalidade na indústria) é possível à empresa identificar 

os seus pontos fortes e pontos fracos. Para enfrentar o quadro revelado pela 

análise das cinco forças, a empresa pode adoptar uma de três estratégias: 

liderança nos custos, diferenciação ou foco, sendo esta última a combinação 

das duas anteriores, mas dirigida a um alvo estratégico em particular. 

As críticas a este modelo, por parte de Mintzberg, referem que não é possível 

desenvolver uma estratégia a partir de uma técnica analítica e também o facto 

de o modelo privilegiar as condições externas em detrimento das capacidades 

internas da empresa. Freitas (2002) refere que “a antes designada “Process 

School of Thought” desafia o domínio da visão de estratégia centrada 

externamente” em favor de “uma visão interna da descrição e análise do 

processo de formulação estratégica”. 
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Ohmae (1982) define estratégia como a forma pela qual uma empresa 

consegue diferenciar-se dos concorrentes, positivamente, apoiando-se nos 

seus pontos fortes, para satisfazer melhor as necessidades dos clientes. O 

autor propõe um triângulo estratégico em que os vértices são a empresa, o 

cliente e os concorrentes da empresa. Da empresa para o cliente, e da 

concorrência para o cliente, é entregue valor, sendo que entre a empresa e a 

sua concorrência, são de custos as questões que se colocam. 

Este autor propõe que a empresa pode superar a performance estratégica dos 

concorrentes: 

1 - pela identificação dos factores críticos de sucesso, afectação de 

recursos a esses factores e reforço da diferenciação; 

2 - pela identificação dum aspecto em que seja relativamente superior aos 

concorrentes e pela exploração dos pontos fracos destes; 

3 - questionando os pressupostos estabelecidos, identificando os aspectos 

passíveis de alteração e desenvolvendo iniciativas agressivas; 

4 - desenvolvendo novos produtos e mercados em áreas descuradas 

pelos concorrentes, desenvolvendo “graus de liberdade estratégicos”. 

 

Hambrick (1983) sintetiza as perspectivas dominantes, na bibliografia, sobre 

estratégia de negócios. Por um lado, uma perspectiva situacional, em que “a 

estratégia é vista como um alinhamento habilidoso entre oportunidades e 

ameaças da envolvente, pontos fortes e pontos fracos e os valores da gestão” 

(e.g. Andrews, 1971, citado pelo autor), com alguns estudos a procurarem 

demonstrar que as generalizações estratégicas podem ser arriscadas; por 

outro lado, uma outra perspectiva que, pelo contrário, propõe a existência de 

leis universais (e.g. lei da experiência) que são aplicáveis, em certa medida, a 

todos os casos. 

 

A partir do final dos anos oitenta e início da década de noventa, a formulação 

de estratégias passa a assentar na procura de alicerçar as vantagens 

competitivas e a sua sustentabilidade nas competências-chave da empresa. 

Para Prahalad e Hamel (1990), a competitividade a longo prazo resulta da 

capacidade em construir competências-chave, ao mais baixo custo e mais 
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rapidamente do que a concorrência, competências essas que permitiriam a 

antecipação de produtos que satisfizessem as necessidades latentes dos 

clientes. As empresas podem assim ser encaradas como uma carteira de 

competências e capacidades distintivas, desenvolvidas a partir de recursos 

internos, preferencialmente a serem vistas como uma carteira de produtos. A 

visão da estratégia baseada nos recursos torna evidente que estes e as 

capacidades específicas da empresa, mais do que as características da 

indústria, são factores de previsão da performance (Cool e Schendel, 1988; 

Rumelt, 1991, citados por Freitas, 2002). 

.  

Collis e Montgomery (1998), sem renegarem as principais ideias de Prahalad e 

Hamel (1990), propõem uma abordagem à estratégia com base nos recursos 

de que a empresa dispõe e da forma como faz uso deles. Para os autores, 

cada empresa possui um conjunto singular de recursos que constituem “a 

substância da estratégia, a verdadeira essência da vantagem competitiva 

sustentável”. 

 

Mintzberg (1998) refere que as abordagens à estratégia podem ser agrupadas 

em dez escolas8, essencialmente prescritivas, descritivas e uma abordagem 

mista que é a combinação destas duas. A abordagem prescritiva está mais 

preocupada com a forma como devem ser formuladas as estratégias do que 

como elas realmente se formam, enquanto a abordagem descritiva ocupa-se 

em descrever como se desenvolveram as estratégias em vez de como elas 

deveriam ser. 

 

4.2 - ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 
 

Sendo a orientação para a relação a construtura nuclear da presente 

investigação, entendemos ser relevante abordar a forma como tem sido tratada 

na bibliografia a relação entre as orientações estratégicas que uma empresa 

pode adoptar e a orientação para o mercado. Aliás, a orientação para o 

                                                 
8 As dez escolas aludidas são: Desenho, Planeamento, Posicionamento, Empreendedorismo, 

Cognitiva, Aprendizagem, Poder, Cultural, Ambiental e Configuração.  
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mercado foi já considerada como uma de várias orientações estratégicas 

possíveis, sendo estas tratadas como sub-dimensões da cultura (Noble et al., 

2002). Estes autores perfilham uma visão das orientações estratégicas, a 

“Competitive Culture View”9, que permite a integração da orientação para o 

mercado e outras orientações estratégicas alternativas como sub-dimensões 

da cultura organizacional. “Se a estratégia representa a relação entre a 

empresa e a envolvente externa de negócios (Miles e Snow, 1978) e a 

orientação para o mercado é um subconjunto dessa estratégia, então isto 

implica que há muitas outras variáveis potenciais e factores moderadores que 

podem complicar a compreensão desta relação” (Palmer e Pels, 2002). Para 

Mavondo (1998), quer a orientação para o mercado quer a orientação para a 

produção são influenciadas pela cultura organizacional.  

De referir que no estudo de Sin e Tse (2003), o aspecto particular da estratégia 

que é tratado no artigo é a orientação para o mercado. 

 

A orientação para o mercado afecta a formulação da estratégia e também a 

sua implementação (Dobni e Luffman, 2003). Já em 2000, Dobni e Luffman 

(2000) tinham referido que a bibliografia apresenta diferentes explicações para 

a consecução de vantagem competitiva, entre as quais a que sugere que é 

pela prática de uma orientação para o mercado que a vantagem competitiva é 

alcançada, apoiando a implementação de uma estratégia (e.g. Kohli e 

Jaworski, 1990; Narver e Slater, 1990). É a presença de uma “cultura de 

orientação para os clientes, concorrentes e de coordenação interfuncional (que) 

fornece uma base para (várias) actividades criadoras de valor” (Slater e Narver, 

1994b).  

A relação entre competências relacionais e a orientação estratégica da 

empresa é referida por Day e Van den Bulte (2002), para quem “um recurso 

superior, tal como a capacidade de relacionamento com os clientes 

(“Customer-Relating Capability”), é provavelmente improdutivo a menos que 

apoie a estratégia competitiva”. 

 

                                                 
9 Noble et al. (2002) definem “Competitive Culture” como uma dimensão da cultura 
organizacional que fornece os valores e as prioridades nas interacções  com o mercado e 
influencia as tácticas e estratégias mais específicas. 



Pág. - 143 - 

A perspectiva de González-Benito e González-Benito (2005) é de que a 

orientação para o mercado é um recurso organizacional que pode conduzir a 

vantagem competitiva, pela compreensão das necessidades dos 

consumidores, daquilo que os concorrentes oferecem e do desenvolvimento de 

estratégias competitivas adaptadas e coordenadas.  

 

Uma questão importante é a de saber se a orientação para o mercado reforça 

ou enfraquece as vantagens competitivas (Narver et al., 2000). Estes autores 

argumentam que, se por um lado cada disciplina de valor, seja a liderança no 

produto, intimidade com o cliente ou excelência operacional, tem um objectivo 

único, principal, por outro lado não é menos verdade que todas elas requerem 

uma profunda compreensão das necessidades dos clientes, embora, 

provavelmente cada uma das formas de orientação para o mercado seja 

predominante em cada uma das disciplinas de valor. Para Armário e Silva 

(2001), a orientação para o mercado pode ser usada no processo de gestão de 

informação do mercado para a formulação de estratégias, o que pressupõe a 

sua utilidade qualquer que seja a estratégia adoptada. No entanto, uma 

empresa pode recolher e analisar informação e, apesar disso, a natureza das 

acções a serem tomadas, muito provavelmente será guiada pelo tipo de 

estratégia usada para assegurar vantagem competitiva (Deshpandé et al., 

2003). A este respeito, Cavusgil e Zou (1994) referem que só mediante “uma 

evidência sólida do mercado” os gestores mais experientes estarão dispostos a 

fazer alterações à estratégia seguida. Palmer (2000) acrescenta que “os 

fornecedores só adaptarão os seus processos quando não lhes for possível ter 

uma orientação para o produto em vez de uma orientação para o cliente”. Na 

verdade, a tendência natural da gestão será a de se preocupar apenas com os 

factores que contribuíram para a boa performance e exploração das 

oportunidades existentes, descurando a busca de informação e uma análise 

profunda da envolvente; no entanto, quando a performance não for aceitável, 

os gestores procurarão novas oportunidades e adaptação à envolvente (Lages 

et al., 2004b). O estudo destes autores confirma que os níveis de performance 

passada estão associados ao nível de adaptação da estratégia de marketing ao 

mercado estrangeiro. A explicação para esta verificação pode ser encontrada 

em Avlonitis e Gounaris (1999), para quem, frequentemente, a avaliação de 
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factores críticos de sucesso é o resultado da experiência anterior da empresa e 

de aquilo que a serviu melhor no passado; por exemplo, uma empresa que teve 

sucesso controlando os custos vai perceber este factor como determinante do 

sucesso.  

 

Cadogan et al. (2002) argumentam que, para algumas empresas, a orientação 

para o cliente pode ser demasiado restritiva, sendo aconselhável a adopção de 

outras filosofias de negócio. 

 

4.3 - COMPATIBILIDADE ENTRE A ADOPÇÃO DE DIFERENTES 
ESTRATÉGIAS E ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 
 

Neste ponto será abordada a questão da compatibilidade ou adequação de 

diferentes opções estratégicas da empresa com a adopção de uma orientação 

para o mercado. 

 

Para Pelham (2000), a implementação de uma estratégia pode ser melhorada, 

e consequentemente a performance da empresa, pela adopção de uma cultura 

de orientação para o mercado; o autor verificou “a importância das estratégias 

de mercado serem guiadas pela compreensão de como criar valor para os 

clientes.” 

Os resultados deste estudo evidenciam mesmo que, comparada com a 

selecção da estratégia, a orientação para o mercado tem um impacto positivo 

mais forte sobre a performance.  
 

Deshpandé et al. (2003) referem que é recente a importância atribuída à 

investigação da orientação para o mercado no contexto de outras orientações 

estratégicas. Na verdade, pode haver diferentes formas de um fornecedor 

orientado para o mercado criar valor para os clientes (Ngai e Ellis, 1998), sendo 

que, numa só empresa podem coexistir, por exemplo, uma orientação para a 

produção e uma orientação para o marketing. (Gummesson, 1991). Avlonitis e 

Gounaris (1999) verificam que a importância atribuída pela gestão a diferentes 

factores de sucesso é determinante do nível de orientação para o marketing. 
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Dois dos principais paradigmas do marketing têm sido associados a diferentes 

orientações estratégicas: se o marketing e os 4 “pês” constituem uma definição 

do marketing orientada para a produção, não para os clientes (Grönroos, 

1996), também tem sido argumentado que é o marketing relacional que traduz 

a perspectiva de orientação para o mercado, em contraste com o ponto de vista 

de orientação para a produção (Takala e Uusitalo, 1996). No entanto, para 

Gummesson (1998), o sucesso não é o resultado, quer de uma “orientação 

para a produção e gestão da qualidade interna, guiada pela Miopia de 

Marketing 1, quer de uma orientação de marketing e gestão da qualidade 

externa, guiada pela Miopia de Marketing 210. É uma estratégia de não só mas 

também, um compromisso entre as duas”.  

 

Coviello et al. (2002) argumentam que as estratégias de maior sucesso são um 

híbrido de marketing relacional e marketing transaccional, já que será difícil que 

a primeira se desenvolva se a qualidade do produto for fraca, a tecnologia 

obsoleta ou a disponibilidade do produto for irregular. Os resultados do estudo 

destes autores evidenciam que as empresas podem ter práticas 

fundamentalmente transaccionais, relacionais, ou híbridas, o que sugere a 

existência de práticas de marketing plurais. Os resultados confirmam ainda que 

o desenvolvimento de relações constitui uma prioridade para a maioria das 

organizações. 

 
Também Brodie (2002) conclui que, na maior parte dos casos, as empresas 

praticam simultaneamente o marketing transaccional e o marketing relacional, 

sendo no entanto que, normalmente, é feita uma opção entre eleger a gestão 

das relações como um elemento central ou simplesmente de apoio da 

estratégia (Day, 2000b).  

Ling-yee e Ogunmokun (2001) verificam que a intensidade e a coordenação da 

relação produzem efeitos diferentes: enquanto a primeira é o factor que mais 

influencia a consecução de vantagem por diferenciação, a segunda é o factor 

que mais influencia a consecução de objectivos estrategicamente orientados. 
                                                 
10 Para o autor, a Miopia de Marketing 2 consiste em confiar passivamente no que os clientes 
dizem, satisfazendo as necessidades que eles expressam, o que na verdade não significa estar 
próximo deles. 
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Webster (1988) (citado por Pelham, 2000) alude aos perigos de empresas com 

uma orientação para a produção ou orientação técnica descurarem a atenção 

às condições externas. A este respeito, também Mavondo (1998) (citando 

Wong e Suanders, 1993; Fritz, 1996) refere que, para o sucesso, é necessário 

encontrar um equilíbrio entre orientação para o mercado e orientação para a 

produção. É ainda Mavondo (1999) quem refere que existe uma relação 

próxima entre orientação para o cliente e uma estratégia de diferenciação. Em 

consonância estão Narver e Slater (1990) ao afirmarem a plausibilidade da 

adopção de uma estratégia de diferenciação (mais do que uma estratégia de 

baixo custo) por uma empresa fortemente orientada para o mercado, e Armario 

e Silva (2001) que consideram que a orientação para o mercado permite às 

empresas conseguir maior diferenciação, pelo conhecimento dos clientes e 

pela capacidade de os satisfazer. 

 

Se a adopção de uma estratégia de orientação para o cliente significa que a 

empresa procura compreender os clientes e proporcionar-lhes valor superior, 

uma estratégia de diferenciação implica a oferta de um produto único, 

valorizado por alguns clientes que estão dispostos a pagar essa singularidade; 

Pelham (1999) refere-se a esta diferença argumentando que a última é “uma 

escolha de como competir”, enquanto a orientação para o mercado  “é uma 

cultura que… enfatiza a satisfação do cliente.” 

 

Embora Mavondo (1999) preveja uma relação negativa entre orientação para o 

cliente e uma estratégia de baixo custo, é no entanto possível às empresas 

conseguirem simultaneamente baixo custo e forte orientação para o cliente, o 

que, em economias desenvolvidas, deixou mesmo de ser uma questão de 

opção para ser “uma forma sincrética da procura de rendimento” (Idem). De 

facto, contrariamente à hipótese formulada pelo autor, na amostra australiana 

foi verificada uma forte correlação entre a orientação para o cliente e baixo 

custo; no entanto, o mesmo não se verificou na amostra do Zimbabué, em que 

todos os componentes da orientação para o mercado evidenciaram correlação 

significativa e negativa com uma estratégia de baixo custo. 

Os resultados da investigação de Pelham (2000) revelam que, quando 

comparada com uma estratégia de baixo custo, a implementação de uma 
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estratégia de crescimento/diferenciação requer a adopção de uma orientação 

para o mercado, o que significa basear esta estratégia na compreensão da 

maneira de criar valor para os clientes, de forma superior à dos concorrentes. 

O autor testa ainda uma estratégia, denominada “estratégia relativa”, obtida 

pelo quociente das pontuações da estratégia de diferenciação pelas 

pontuações da estratégia de baixo custo, tendo verificado que os melhores 

resultados de performance foram obtidos pela combinação de elevada 

orientação para o mercado e elevada estratégia relativa. Outro resultado 

importante deste estudo é a verificação de que o nível de orientação para o 

mercado tem, mais do que a adopção de estratégias genéricas, maior efeito 

sobre a performance de pequenos fabricantes; tal poderá dever-se ao facto de 

as pequenas empresas dificilmente conseguirem recursos físicos ou 

organizacionais para obter vantagem competitiva, tendo por isso que procurá-la 

nos recursos humanos (Becker, 1964, citado por Pelham, 1999) ou na maior 

capacidade para o contacto com os clientes e flexibilidade/ adaptabilidade. 

Para as pequenas empresas, que regra geral não conseguem competir pelo 

preço, a orientação para o mercado pode ser de grande importância, pela 

possibilidade que oferece de conversão das capacidades de flexibilidade, 

adaptabilidade e proximidade com os clientes, em serviço superior, 

individualizado. (Pelham, 1999). 

 

Sobre a eficácia de estratégias mistas de diferenciação e liderança nos custos, 

para as quais Porter (1980) usava a expressão “stuck in the middle”, que pode 

com alguma liberdade ser traduzida como “presa no meio” , e sobre as quais 

anunciava “uma quase garantida baixa rendibilidade”, Ravald e Grönroos 

(1996), preferem a expressão “luck in the middle” (Morrow, 1992, citado pelos 

autores), para a qual se pode usar a expressão portuguesa “no meio é que está 

a virtude”, para significar que uma estratégia óptima pode ser a combinação de 

liderança nos custos e diferenciação. Para Day (2000b), pode alcançar-se 

superioridade competitiva mesmo que a empresa não seja a melhor em 

qualquer activo ou competência, desde que, em média, seja melhor que os 

concorrentes, ou ainda que a empresa tenha “uma capacidade de integração 

que lhe garanta que as competências se reforçam mutuamente”. Em nosso 
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entendimento, a integração de competências pode ser conseguida através da 

coordenação inter-funcional, a qual integra a orientação para o mercado. 

 

Os efeitos da orientação para o mercado têm sido estudados no âmbito de 

outras classificações de orientação estratégica. 

 

Noble et al. (2002) investigam, numa aplicação ao sector de retalho, o impacto 

da orientação para o mercado, orientação para a produção e orientação para a 

venda sobre a performance da empresa. Neste contexto particular, os 

resultados revelam que, das dimensões da orientação para o mercado, só a 

orientação para os concorrentes evidenciou resultado positivo sobre a 

performance; quanto à orientação para a produção, não foi obtida evidência de 

impacto positivo sobre a performance, tendo a orientação para as vendas 

revelado mesmo um impacto negativo sobre a performance da empresa. 

 

Avlonitis et al. (1999) referem as diferentes utilidades atribuídas à análise de 

mercados e recolha de informação sobre eles, por empresas orientadas para o 

produto e por empresas orientadas para a produção. Se para as primeiras, a 

recolha de informação do mercado visa a gestão da produção, nomeadamente 

no que respeita à tomada de decisões quanto à qualidade e quantidade de 

produção, para as segundas, as actividades de análise de mercados, recolha 

de inteligência dos concorrentes e adaptação às condições de mercado, não 

parecem representar benefícios. Tais factos podem talvez explicar a razão pela 

qual as empresas exportadoras mais orientadas para o produto são mais 

vulneráveis a ataques da competição em mercados internacionais (Cavusgil e 

Zou, 1994).  

 

Avlonitis et al. (1999) atribuem diferentes papéis à criação de relações com os 

clientes, dependendo de se a empresa adopta uma orientação para o 

marketing ou uma orientação para as vendas: se para as primeiras, as relações 

ajudam à compreensão das necessidades dos clientes, para as segundas, as 

relações com os clientes têm por objectivo aumentar a eficiência do esforço de 

marketing. Parece pois evidente que as relações com os clientes assumem um 

papel diferente em função da orientação estratégica da empresa. 
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Se Yoon et al. (1996) verificam que as empresas que demonstram uma postura 

relacional tendem a adoptar uma estratégia de serviço, visando a consecução 

de vantagens competitivas de diferenciação, por outro lado, Ling-yee e 

Ogunmokun (2001) referem que as competências relacionais podem traduzir-

se em vantagens por baixo custo, em operações internacionais. Na verdade, 

estes últimos autores verificam que existe uma relação positiva entre os 

factores relacionais, num canal de exportação e, quer vantagens competitivas 

baseadas nos custos, quer as que se baseiam na diferenciação. No entanto, 

concluem igualmente que a gestão eficaz de relações não é suficiente para 

garantir vantagens competitivas e performance nos mercados de exportação. 

 

Pelham (1999) refere que, diferentemente de uma cultura internamente 

orientada para a tecnologia, uma cultura organizacional orientada para o 

mercado dá prioridade aos comportamentos dirigidos para a compreensão das 

necessidades dos clientes, à consecução de posturas competitivas estratégicas 

sustentáveis e ao valor superior para o cliente. No entanto, em Cavusgil e Zou 

(1994) a orientação para a tecnologia aparece como o determinante mais forte 

da adaptação do produto. Parece pois pertinente perguntar se a adaptação do 

produto, no âmbito de uma orientação para a tecnologia, visa, de facto, a 

satisfação dos clientes e a entrega de valor ou constitui apenas um exercício 

de capacidade tecnológica ou de adaptação a normas ou imperativos legais; a 

questão ganha mais relevância se tivermos em conta os resultados de 

Tuominen et al. (2004) em que se afirma que o tipo de lógica de negócio 

adoptada influencia o tipo e nível de orientação para o mercado e a interacção 

entre esta  e a existência de relações próximas com os clientes. 

 

4.4 - TIPOLOGIAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 
 

Seguidamente apresentaremos as principais tipologias de orientação 

estratégica encontradas na bibliografia. 

 

Começamos por precisar o que se entende por tipologia estratégica e por 

orientação estratégica.  
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“Tipologias estratégicas representam categorias amplas de comportamentos 

estratégicos de negócios num conjunto reduzido de tipos” (Namiki, 1989, citado 

por Parnell e Wright, 1993). 

Orientação estratégica pode ser definida como sendo “as percepções 

específicas de gestão, as predisposições, tendências, motivações e desejos 

que precedem e guiam o planeamento estratégico e o processo de 

desenvolvimento e, em última análise, a direcção da organização (Gabarro, 

1973, citado por Wood e Robertson, 1997). 

 

Deshpandé et al. (2003) referem a existência de amplo consenso, na 

bibliografia, sobre serem três as orientações estratégicas centrais: orientação 

para os clientes, orientação para os custos e orientação para a I&D/Tecnologia. 

 

Avlonitis e Gounaris (1999) estudam a relação entre orientação para o 

mercado11 e os “perfis das empresas baseados na abordagem de atitude à 

orientação para o marketing”. Os autores identificam cinco perfis, designados 

orientação para o marketing, orientação para o produto, orientação para as 

vendas, orientação para a produção e agnósticos, que correspondem a 

diferentes orientações estratégicas adoptadas pelas empresas e às quais estão 

associados diferentes factores críticos de sucesso e diferentes envolventes de 

mercado. 

A seguir indicamos as principais características de cada uma destas 

orientações, segundo Avlonitis e Gounaris (1999) e Avlonitis et al. (1999) 

 

As empresas orientadas para o marketing percebem a focalização no mercado, 

o networking de canal e as características únicas do produto como factores 

críticos de sucesso. Esta orientação está associada a mercados competitivos, 

baixas barreiras à entrada de novos competidores, elevada volatilidade 

tecnológica e elevado poder negocial dos clientes. As empresas orientadas 

para o marketing vêem nas relações com os clientes uma forma de 

compreenderem as necessidades deles (Avlonitis et al., 1999). 

 

                                                 
11 Referida neste estudo como “orientação para o marketing como prática”, mas que na verdade 
contém as dimensões de orientação para o mercado de Kohli e Jaworski (1990) 
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Para as empresas orientadas para as vendas, os factores críticos de sucesso 

percebidos, mais importantes, são o talento da força de vendas e a vantagem 

no preço. Esta orientação está associada a características de mercado 

semelhantes às da orientação anterior, excepto no que respeita à taxa de 

alteração tecnológica e taxa de crescimento do mercado, negativas, e também 

importantes barreiras à entrada de concorrentes. Para estas empresas, as 

relações com os clientes não visam a satisfação das necessidades deles mas 

sim uma “forma de aumentarem a eficácia do esforço de venda” (Avlonitis et 

al., 1999). 

 

Em empresas orientadas para a produção, mais formais, centralizadas e 

avessas ao risco, a solidez financeira, a vantagem nos custos e os preços 

competitivos são percebidos como as vantagens que podem conduzir ao 

sucesso. Estas empresas preocupam-se fundamentalmente com a gestão do 

processo de produção e a qualidade e quantidade da produção. Para Mavondo 

(1998), o controlo de custos pela entrada na rotina de operações, o 

investimento em tecnologia eficiente e a focalização numa gama estreita de 

actividades, são características de uma orientação para a produção. 

 

Para as empresas orientadas para o produto, a recolha de informação de 

mercado tem como objectivo gerir a produção e tomar decisões quanto à 

qualidade e quantidade de produção e não a satisfação das necessidades 

específicas dos clientes. Estas empresas consideram factores críticos de 

sucesso o networking de canal e as características únicas do produto, tendo 

uma visão negativa da importância da focalização no mercado. Os resultados 

do estudo revelam que a orientação para o produto está associada a uma 

envolvente de mercado guiada pela tecnologia, falta de poder dos 

compradores, expectativas de crescimento futuro elevado, mudanças 

tecnológicas rápidas e barreiras à entrada e à saída. 

 

As empresas classificadas como agnósticos têm do conceito de marketing uma 

visão confusa, não sendo por elas aplicado. Estas empresas deverão existir em 

envolventes de mercado estáveis, com fortes barreiras à entrada, baixa taxa de 

alterações tecnológicas e clientes e fornecedores fracos. 
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Todas estas orientações foram encontradas por Avlonitis et al. (1999) numa 

amostra de empresas gregas, com a seguinte repartição: orientação para o 

marketing (24,2%); orientação para o produto (20%); orientação para as 

vendas (14,5%); orientação para a produção (11,5%); agnósticos (29,6%). 

 

Palmer e Pels (2002), diferentemente do que fizeram Matsuno e Mentzer 

(2000) que utilizaram a tipologia de Miles e Snow, usam o instrumento da 

“Contemporary Marketing Practice” (CMP) para avaliarem o efeito das práticas 

de marketing sobre a relação entre orientação para o mercado e a 

performance. Esta tipologia traduz a estratégia de marketing realizada em lugar 

da estratégia de marketing ao nível da empresa, como a tipologia de Miles e 

Snow. Para os autores, a tipologia CMP apresenta vantagens potenciais, 

porque traduz uma definição mais nítida da estratégia de marketing, permitindo 

uma melhor compreensão da relação entre orientação para o mercado e 

performance.  

O CMP group identificou e caracterizou os seguintes aspectos da prática do 

marketing: marketing transaccional, database marketing, marketing de 

interacção, network marketing e e-marketing. A partir das cinco tipologias, os 

autores construíram três clusters: categoria transaccional, relacional e 

pluralística.  

 

Coviello et al. (2002) referem quatro dos aspectos diferentes da prática do 

marketing referidos pelo CMP group, apenas omitindo o e-marketing. A 

abordagem dos autores às práticas do marketing contemporâneo é 

apresentada com sendo integradora e não específica de um paradigma. 

Os resultados do estudo revelam que as práticas de marketing contemporâneo 

são dominadas pelo marketing transaccional e pelo marketing de interacção, 

sendo o database marketing e o network marketing implementados em menor 

escala. 

 

Em nosso entendimento, a tipologia do CMP group não reflecte a realidade da 

prática de marketing na maioria das empresas portuguesas. 
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Mavondo (1999) utiliza as estratégia genéricas de Porter (1980) para testar as 

relações entre cada estratégia e cada dimensão da construtura orientação para 

o mercado, segundo a conceptualização de Narver e Slater (1990). Quer as 

principais conclusões deste estudo quer a classificação de Porter são 

abordados noutro ponto deste capítulo, pelo que não serão aqui detalhados. 

 

4.5 - A TIPOLOGIA DE MILES E SNOW 
 

Seguidamente apresentaremos uma caracterização breve da tipologia de Miles 

e Snow (1978). 

 

A tipologia de Miles e Snow (1978) baseia-se em três premissas:  

 
1ª - As organizações de sucesso, por um período de tempo, desenvolvem uma 

abordagem sistemática, identificável, de adaptação à envolvente. A tipologia 

refere um ciclo adaptativo que proporciona meios de conceptualizar os 

elementos de adaptação e a visualização de relações entre eles. Este ciclo 

adaptativo prevê abordagens diferentes à envolvente competitiva, para 

enfrentar três tipos de problemas: 

- problemas relativos à definição do produto/mercado (de empreendedorismo); 

- problemas relativos ao sistema técnico da empresa (de engenharia);   

- problemas administrativos (da estrutura e dos processos). 

 

2ª - É possível, numa dada indústria, identificar quatro orientações estratégicas: 

prospectors, defenders, analyzers e reactors. 

 

3ª - É possível atingir uma performance superior adoptando qualquer uma das 

estratégias, defender, prospector e analyzer, desde que convenientemente 

implementadas. A performance dos reactors será inferior à dos três outros 

tipos. 

Cada tipo estratégico é capaz de gerar um conjunto de competências 

distintivas e sustentáveis, a partir de diferentes funções e, para cada tipo, são 

necessários diferentes pontos fortes para consecução de performance (Zahra e 

Pearce, 1990). 
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Seguidamente apresentamos uma caracterização sintética dos quatro tipos 

estratégicos, conforme definidos por Miles e Snow (1978), correspondendo a 

quatro tipos ideais de empresas, bem como aspectos de cada um deles que 

foram evidenciados por investigações relevantes. 

 

Os prospectors captam o dinamismo da envolvente e por isso mantêm-se 

flexíveis para enfrentar as alterações que ocorram. As empresas enquadráveis 

neste tipo têm uma definição abrangente do domínio de mercado, 

preocupando-se com o desenvolvimento de produtos novos e em serem os 

primeiros a apresentar as inovações no mercado, o que pode, por vezes, 

resultar em lucros não satisfatórios. Para conseguirem estes objectivos, 

investem em investigação e desenvolvimento e em pesquisa de mercado, para 

além de seguirem as tendências da indústria e apresentarem produtos de 

elevada qualidade. Os prospectors procuram novas oportunidades de mercado 

e de produtos, assumindo-se como geradores de mudança e de incerteza 

(Matsuno e Mentzer, 2000). De facto, segundo as verificações de Shortell e 

Zajac (1990), os prospectors, mais do que os analyzers e estes mais do que os 

defenders, enfatizam as estratégias de desenvolvimento de novos serviços e 

novos mercados, e oferecem serviços mais diversificados e de mais alta 

tecnologia. Segundo estes autores, os prospectors e analyzers têm níveis 

superiores aos dos defenders no que respeita a formalidade do processo de 

planeamento, o que sugere que formalidade não deve ser percebida como 

rigidez, já que ela poderia limitar a capacidade dos prospectors em responder a 

mercados em rápida mutação. 

 

No que respeita a estratégias de marketing, os níveis de conhecimento dos 

clientes e dos concorrentes, de publicidade e promoção (Conant et al., 1990; 

McDaniel e Kolari, 1987) e de planeamento e controlo, são de moderados a 

elevados, sendo no entanto elevada a disponibilidade de recursos de marketing 

(Shoham et al., 2002).  

 

Os defenders, diferentemente dos prospectors, percebem a envolvente como 

estável e é através da estabilidade e controlo das operações que pretendem 
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atingir a eficiência máxima. Os defenders preocupam-se com a eficiência na 

produção, dedicando-se sobretudo a melhorar a eficiência das operações já 

existentes; como tal, devem deter competências distintivas na produção, 

engenharia e na gestão financeira (Snow e Hrebiniak, 1980, citados por 

Shoham et al., 2002). Para os defenders o desenvolvimento de novos produtos 

está relacionado sobretudo com os já existentes (Matsuno e Mentzer, 2000). As 

empresas enquadráveis neste tipo estratégico devem adoptar estratégias de 

marketing dirigidas aos clientes actuais e preocuparem-se em introduzir 

melhorias na produção e mecanismos de controlo (Shoham et al., 2002); 

devem igualmente enfatizar a qualidade dos produtos e a largura das linhas de 

produtos para servirem os clientes e os mercados actuais (Hambrick, 1983b; 

Shortell e Zajac, 1990). Os defenders não são orientados para o marketing e, 

no que respeita a pontos fortes, eles estão geralmente relacionados com 

finanças e gestão de pessoal e menos com pesquisa de mercado e gestão de 

marketing (Shoham et al., 2002). 

 

Os analyzers, numa tentativa de reunirem os melhores aspectos dos tipos 

anteriores, enfatizam a estabilidade e a flexibilidade. Por um lado tentam imitar 

os produtos dos prospectors, seguindo os seus sucessos, procurando também 

ser eficientes nas operações, produzindo produtos que já deram provas, 

semelhantemente aos defenders. As empresas enquadráveis neste tipo 

estratégico operam em dois tipos de domínios de produto-mercado, sendo um 

estável e outro em mutação. Na primeira situação, a sua actuação é rotineira e 

as estruturas e os processos formalizados, enquanto na segunda situação os 

defenders procuram imitar as inovações de sucesso dos concorrentes 

(Matsuno e Mentzer, 2000). No seu papel de seguidores, os investimentos 

feitos em pesquisa são naturalmente menores do que os realizados pelos 

prospectors. Os analyzers, pelas suas características, têm nas competências  

de engenharia um dos seus pilares, sem deixarem porém de investir fortemente 

em políticas de marketing das suas “inovações” modificadas; assim sendo, os 

seus pontos fortes devem estar relacionados com a produção, engenharia e 

gestão de marketing (McDaniel e Kolari, 1987). Shoham et al. (2002) referem 

que “é claro que os analyzers são exportadores orientados para o marketing”. 

Estes autores comprovam que a orientação para o mercado é um forte 
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determinante das vendas de exportação (como percentagem das vendas totais) 

dos analyzers. 

 

Os reactors carecem de consistência estratégica e, não evidenciando pontos 

fortes, têm geralmente fraca performance; representam uma estratégia 

residual, isto é, são “percebidos como “os outros”” (Matsuno e Mentzer, 2000). 

Estes autores referem que os reactors raramente fazem ajustamentos de 

qualquer tipo, a menos que sejam obrigados pelas pressões da envolvente. A 

maior parte dos estudos não os inclui. 

 

Numa análise comparativa das estratégias de marketing e das suas 

implicações para cada tipo estratégico de Miles e Snow, McDaniel e Kolari 

(1987) referem que, para empresas prospectors ou analyzers, mais do que 

para empresas defenders, as actividades de desenvolvimento de produtos 

novos são tidas como uma componente importante da estratégia 

organizacional. Na verdade, segundo Miles e Snow, o marketing, e a promoção 

em particular, não são vistos como muito importantes para os defenders, 

diferentemente dos analyzers e prospectors. As verificações de McDaniel e 

Kolari (1987) referem que as vendas pessoais, treino de vendas e supervisão 

do pessoal de vendas, são vistos como significativamente mais importantes 

pelos prospectors e analyzers do que pelos defenders. Também no que se 

refere a actividades de pesquisa de marketing, elas são percebidas por 

prospectors ou analyzers, mais do que pelos defenders, como importantes para 

a estratégia da empresa.  

 

4.6 - JUSTIFICAÇÃO DA OPÇÃO PELA TIPOLOGIA DE MILES & SNOW E 
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DE ESTUDOS RELEVANTES 
 

Neste ponto abordaremos a questão da caracterização e da escolha de, e 

principais resultados da investigação sobre, a tipologia de orientação 

estratégica a usar nesta investigação. 
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A tipologia de Miles e Snow (1978), apesar de não ser nova, foi ainda 

recentemente utilizada por Shoham et al. (2002) para analisar a performance 

de exportação de empresas produtoras. 

Desta tipologia foi dito que “é única, porque vê a organização como um sistema 

completo, integrado, em interacção dinâmica com a envolvente”, sendo a sua 

dimensão-chave subjacente a resposta da organização à alteração das 

condições dessa envolvente (McDaniel e Kolari, 1987). As organizações de 

sucesso conseguem adequação estratégica com a envolvente de mercado, 

apoiando essas estratégias com estruturas apropriadas e processos de gestão 

(Miles e Snow, 1984). Para os autores, o sucesso pode assim ser atingível por 

organizações de diferentes tipos, desde que a sua configuração específica 

entre estratégia, estrutura e processos apresente consistência interna e 

externa. A própria orientação para o mercado também está relacionada com a 

envolvente da indústria, uma vez que as empresas orientadas para o mercado 

têm uma orientação externa (Pelham, 1999). 

 

A evidência de robustez e adequação da tipologia para estudar ligações entre 

estratégias e performance de exportação foi obtida por Shoham et al. (2002). A 

pertinência deste estudo resulta do facto, invocado pelos autores, de que não 

se pode, sem verificação empírica, generalizar a empresas exportadoras os 

resultados já obtidos no âmbito da tipologia de Miles e Snow. 

Acresce referir que se trata de uma tipologia que foi previamente validada em 

várias indústrias como o retalho, produtos florestais, de selagem e adesivos. 

Um aspecto de grande importância para a presente investigação é o que 

respeita à verificação de que existem diferenças entre os vários tipos 

estratégicos no que respeita à orientação de marketing, à satisfação das 

necessidades dos clientes e à adequação dos recursos de marketing. 

Esta verificação abre caminho à investigação dos efeitos sobre a performance 

da exportação da compatibilidade entre os tipos estratégicos e outras 

construturas. 

 

Já em 1993, Slater e Narver (1993), autores de referência no estudo da 

orientação para o mercado, sobre a tipologia de Miles e Snow dizem que  “… 

parece representar muito bem abordagens genéricas à estratégia de negócios 
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…”. Estes autores verificaram, num contexto doméstico, que analyzers e 

prospectors beneficiam com a adopção de uma orientação para o mercado, o 

mesmo não se verificando com os defenders. Mais recentemente, Matsuno e 

Mentzer (2000), também num contexto doméstico, estudam o efeito moderador 

da orientação estratégica sobre a relação entre orientação para o mercado e 

performance. Estes autores verificam que a relação entre orientação para o 

mercado, avaliada pelas escalas de Jaworski e Kohli e Kohli e Jaworski, e a 

performance económica, é moderada pelo tipo de estratégia utilizado. 

 

Matsuno e Mentzer (2000) referem que a tipologia de Miles e Snow (1978), ao 

perspectivar a “orientação estratégica como um padrão planeado de adaptação 

organizacional à envolvente percebida (mercado)”, torna-se particularmente 

relevante para uma orientação para o mercado. 

 

Walker e Ruekert (1987) (citados por Matsuno e Mentzer, 2000) argumentam 

que as relações entre orientação estratégica, performance, e actividades de 

marketing, são contingentes; na verdade, as empresas optam por um tipo de 

estratégia visando obter resultados em certas dimensões da performance, 

sendo que cada estratégia é implementada através de actividades de 

marketing adequadas. Sendo correcta a pretensão de Zahra e Pearce II (1990), 

de que a eficiência, no caso dos defenders e a eficácia, no caso dos 

prospectors, são requisitos de sucesso destes dois tipos, parece natural que 

cada tipo estratégico adopte diferentes estratégias para melhorar os resultados 

nas dimensões de performance que correspondam aos seus objectivos 

estratégicos. 

 

Os resultados de Parnell e Wright (1993) sugerem a viabilidade de 

combinações de estratégias para sustentar uma vantagem competitiva, 

(contrariamente ao preconizado, por exemplo, por Porter, 1980; 1985), ou seja, 

de que baixo custo e diferenciação não são mutuamente exclusivos. Os 

autores argumentam que, por  exemplo, a qualidade que pode ser conseguida 

por uma estratégia de diferenciação pode gerar economias de escala e mais 

baixos custos do que negócios que competem primordialmente pelo baixo 

custo. 
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Esta verificação pode também ser encontrada no âmbito da tipologia de Miles e 

Snow. Atente-se no facto de os analyzers conseguirem uma rendibilidade 

superior, sem prejuízo de taxa de crescimento, o que sugere a 

dispensabilidade da adopção de uma estratégia pura para manter a vantagem 

competitiva.  

 

Outra associação entre orientação para o mercado e os tipos estratégicos de 

Miles e Snow é sugerida por Atuahene-Gima et al. (2001), para quem as 

empresas orientadas para o mercado, de forma pró-activa, deverão ser 

prospectors e analyzers, enquanto as empresas orientadas para o mercado de 

forma reactiva deverão ser defenders, sendo que, para Tuominen et al. (2004), 

a classificação das empresas em pró-activas e reactivas “corresponde a uma 

simplificação dos arquétipos definidos por Miles e Snow”. Acresce referir que a 

ligação à performance de exportação é estabelecida por Wood e Robertson 

(1997) que verificam que o sucesso de exportação da empresa está associado 

a uma orientação pró-activa e negativamente a uma orientação reactiva.  

 

Outro indício da importância da orientação para o mercado na consecução dos 

objectivos estratégicos dos diferentes tipos de Miles e Snow é-nos fornecido 

por McKee et al. (1989). Estes autores referem que a volatilidade qualitativa do 

mercado, como seja uma alteração nos gostos dos consumidores, pode 

influenciar a relação entre o tipo estratégico e a performance; assim, se os 

defenders conseguem melhor performance quando no mercado se verificam 

flutuações no volume da procura (volatilidade quantitativa), os prospectors 

obterão melhor performance quando existir no mercado volatilidade qualitativa 

(isto é, flutuações da procura por características do produto). É  legítimo pensar 

que uma empresa orientada para o mercado mais facilmente obtenha 

informação e responda a ela de forma concertada quando a volatilidade 

qualitativa for elevada, influenciando os resultados obtidos por diferentes tipos 

estratégicos. 

 

A questão de saber se todas as empresas, enquadráveis num mesmo tipo 

estratégico, adoptam a mesma postura competitiva, é levantada por Zahra e 

Pearce II (1990). 
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Os resultados de Segev (1989) (citado pelos autores) apontam no sentido da 

existência de diferenças consideráveis no processo de formulação estratégica, 

no âmbito de um mesmo tipo estratégico, o que pode explicar diferenças de 

orientação e de performance. Zahra e Pearce II (1990) sugerem que 

investigação futura se dedique a esclarecer a possibilidade de haver variações 

significativas no âmbito de cada tipo estratégico, no que respeita à forma como 

cada um adopta ou implementa políticas, visando a consecução de objectivos 

estratégicos da empresa. 
 

Os tipos de Miles e Snow constituem um contínuo de capacidade adaptativa12 

crescente, com os tipos reactor, defender, analyzer e prospector, por esta 

ordem, a apresentarem uma crescente capacidade adaptativa de ajustamento 

interno ou de mudança despoletada externamente. 

Se ao reactor falta capacidade adaptativa, por falta de “mecanismos 

necessários para captar e responder às alterações de mercado” (Miles e Snow, 

1978), o defender provavelmente não se apercebe dessas alterações e, 

consequentemente, não actua no sentido de lhes dar resposta, e o prospector, 

devido à sua orientação externa, tenderá a dar resposta às alterações do 

mercado. 

 

Parece legítimo pensar-se que esta capacidade adaptativa, característica de 

cada tipo estratégico, seja transferível para um nível de micro-mercado (Valla, 

in Turnbull e Valla, 1986) e esteja relacionada com a capacidade e vontade em 

adoptar os “comportamentos e processos relacionados com a contínua  

avaliação e servir as necessidades dos clientes” (Deshpandé e Farley, 1996), 

isto é, ser orientado para o mercado; em reforço desta ideia, é de referir que os 

resultados do estudo de McKee et al. (1989) revelam que os tipos estratégicos  

de Miles e Snow, ordenados por ordem crescente de capacidade adaptativa, 

estão positivamente correlacionados com o esforço de marketing (e.g. com a 

pesquisa de mercado).  

                                                 
12 Capacidade adaptativa tem sido relacionada em com o conceito de “slack organizacional” definido por 
Bourgeois (1980), (citado por McKee et al., 1989) como: “a almofada de recursos actuais ou potenciais 
que permitem a uma organização adaptar-se sucessivamente a pressões internas para ajustamento ou a 
pressões externas para mudança de política, bem como iniciar alterações na estratégia com respeito à 
envolvente externa.” 
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O estudo de McDaniel e Kolari (1987) evidencia que a importância atribuída a 

diferentes elementos de marketing varia consideravelmente conforme o tipo 

estratégico da empresa e que existem diferenças significativas na orientação 

de marketing e nos comportamentos de marketing que lhe estão associados, 

entre prospectors e defenders e entre estes e analyzers. Conant et al. (1990) 

referem que as competências de marketing dos prospectors são superiores às 

dos analyzers, as destes superiores à dos defenders, que por sua vez se 

superiorizam às dos reactors. 
 

Pelo que acabamos de expor, pensamos ser adequada à presente investigação 

a utilização da tipologia de Miles e Snow. 

 

4.7 - PERFORMANCE DOS DIFERENTES TIPOS ESTRATÉGICOS DE 
MILES E SNOW 
 

Miles e Snow (1978; 1984) referem que há um conjunto de estratégias 

exequíveis (defender, prospector e analyzer) que podem ser igualmente 

eficazes, sob condição de que a implementação seja correcta, isto é, desde 

que respondam aos desafios do ciclo adaptativo de forma consistente, o que no 

entanto não foi confirmado por Hambrick (1983b). Corroborando a pretensão 

de Miles e Snow, McDaniel e Kolari (1987) referem que embora a “afirmação 

seja questionada por Hambrick (1983b), os resultados de vários estudos 

suportam-na”. Também Wright et al. (1991) (citados por Slater e Narver, 1993) 

propõem que diferentes tipos estratégicos podem ter performance superior.  

Embora a formulação inicial da tipologia de Miles e Snow (1978) proponha que  

defenders, prospectors e analyzers tenham uma performance superior à dos 

reactors, também essa proposta foi já contrariada pelos resultados do estudo 

de Snow e Hrebiniak (1980) (citados por Zahra e Pearce II, 1990) que 

verificaram, numa análise efectuada à indústria dos transportes aéreos, que os 

reactors apresentavam uma performance superior à dos outros tipos. Também 

Emery e Trist (1965) (citados por Zahra e Pearce II, 1990) referem que uma 

estratégia que pode ser caracterizada como reactor é viável em “envolventes 

tranquilas”. 
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As contradições em resultados de várias investigações levaram Slater e Narver 

(1993) a afirmar que “a performance dos tipos estratégicos de Miles e Snow 

não está claramente compreendida”. São estas diferenças, contradições 

mesmo, de performance entre os diferentes tipos estratégicos que tem 

orientado a investigação no sentido de encontrar potenciais moderadores da 

relação entre tipos estratégicos e performance (Shoham et al., 2002) 

 

De facto, a ligação directa entre tipos estratégicos e performance parece não 

poder ser considerada de forma simplista. Factores como a dimensão da 

empresa, características da envolvente, compatibilidade entre estratégia e 

processos e ainda diferenças nos processos de implementação e nas tácticas 

utilizadas pelos diferentes tipos estratégicos, podem introduzir perturbação 

nesta relação (Zahra e Pearce II, 1990).  

No que respeita ao efeito da envolvente, McKee et al. (1989) verificaram que os 

analyzers apresentam melhor performance do que os outros tipos estratégicos, 

em mercados relativamente previsíveis; já em mercados mais voláteis, o efeito 

da envolvente sobre a relação estratégia–performance é menos claro. Tal facto 

dever-se-á ao compromisso entre a orientação interna e externa dos analyzers. 

No entanto, contrariamente ao previsto, os autores verificam que mercados 

com uma elevada volatilidade (crescimento errático) parecem favorecer 

estratégias orientadas para o interior, isto é, defenders. 

Estas verificações levam os autores a concluir que a volatilidade do mercado, 

quando medida objectivamente, modera a relação entre estratégia e 

performance. 

 

Para Conant et al. (1990), a performance óptima é conseguida pelo 

alinhamento entre competências e respostas estratégicas, sendo no entanto 

que a performance de prospectors, analyzers e defenders é superior à dos 

reactors. Os autores mencionam estudos anteriores (e.g. McDaniel e Kolari, 

1989; Miles e Snow, 1978) que sugerem que os tipos estratégicos diferem em 

perícia, estratégia funcional, competências e performance. 
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Mais recentemente, Matsuno e Mentzer (2000), num contexto doméstico, 

verificaram que a associação entre orientação para o mercado e performance 

era mais robusta no caso dos defenders do que, quer no caso dos prospectors, 

quer no dos analyzers. No entanto, Shoham et al. (2002) referem que 

empresas exportadoras, mesmo pertencendo ao mesmo tipo estratégico, 

podem ter abordagens diferentes à orientação para o mercado. As verificações 

efectuadas por estes autores permitem concluir que o aumento da performance 

de exportação requer o reconhecimento e ênfase nas estratégias que 

aumentam a performance para cada tipo estratégico, enfatizando os pontos 

fortes associados a essas estratégias e retirando ênfase a estratégias e pontos 

fracos prejudiciais. 

 

Concretamente, os autores concluem que a orientação para o mercado 

prejudica a performance de exportação dos prospectors e favorece a dos 

analyzers. Para os defenders, a satisfação das necessidades dos clientes, pelo 

preenchimento de oportunidades para o fazer, afecta negativamente a 

performance de exportação, o que seria esperável, já que o distanciamento das 

combinações de produtos e mercados servidos é negativo para a performance. 

 

Se a implementação de uma estratégia específica é essencialmente um 

processo de adaptação da organização ao mercado (Miles e Snow, 1978), 

então é esperável que a orientação para o mercado assuma um papel 

fundamental neste processo. No entanto, os tipos estratégicos de Miles e Snow 

têm em “mente um conjunto específico de objectivos de performance e uma 

envolvente externa percebida” (Aragon-Correa, 1998, citado por Matsuno e 

Mentzer, 2000), pelo que a contribuição da orientação para o mercado para a 

consecução de níveis mais elevados de performance deverá variar conforme 

as dimensões de performance. Na verdade, uma empresa orientada para o 

mercado está, provavelmente, mais bem habilitada para identificar informação 

relevante, difundi-la e tomar decisões conducentes à obtenção de resultados 

de performance específicos, em vez de resultados em todas as dimensões da 

performance.  
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Matsuno e Mentzer (2000) verificam também que a robustez da relação entre 

orientação para o mercado e performance varia entre tipos estratégicos, 

conforme a dimensão de performance considerada. No mesmo sentido 

apontam os resultados do estudo de Parnell e Wright (1993) que verificam que 

o ROA dos reactors (4.21%) é significativamente menor que o dos prospectors 

(6.88%), dos analyzers (10.54%) e dos defenders (9.45%). Quanto ao 

crescimento médio das receitas, verificam que ele é, para os reactors (1.95%), 

significativamente menor do que para os prospectors (15.84%), analyzers 

(11.36%) e defenders (11.92%). No que respeita a rendibilidade e cash-flow, foi 

verificado por Hambrick (1983b) que os defenders consistentemente 

apresentavam melhor performance que os prospectors, mas, no que a aumento 

de quota de mercado diz respeito, os prospectors superavam a performance 

dos defenders. 

 

Com base em estudos anteriores (e.g. Bourgeois, 1980; Snow e Hrebiniak, 

1980, citados), a performance óptima seria conseguida pelos analyzers, pelo 

balanceamento entre eficiência e necessidade de adaptação, enquanto a 

capacidade adaptativa dos prospectors seria causadora de ineficiências 

(McKee et al. 1989). No entanto, os resultados deste autor indicam que, 

embora a média de performance financeira, por tipo estratégico, siga de facto 

uma relação curvilínea, a diferença entre analyzers e os outros tipos 

estratégicos não se revelou estatisticamente significativa. 

 
4.8 – CONCLUSÃO 
 
Depois de analisarmos a evolução do conceito de estratégia, investigámos o 

tratamento que na bibliografia tem sido dado à relação entre orientação 

estratégica e orientação para o mercado, esta última já considerada ela própria 

como uma de várias orientações estratégicas possíveis (Noble et al., 2002). De 

referir que a investigação da orientação para o mercado no contexto de outras 

orientações estratégicas é recente (Deshpandé et al., 2003).  

 

Da orientação para o mercado tem sido referido que afecta a formulação e 

implementação da estratégia (Dobni e Luffman, 2003) ou que apoia a sua 
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implementação no sentido da obtenção de vantagem competitiva (e.g. Kohli e 

Jaworski, 1990; Narver e Slater, 1990) pela compreensão das necessidades 

dos consumidores, daquilo que os concorrentes oferecem, e do 

desenvolvimento de estratégias competitivas adaptadas e coordenadas 

(González-Benito e González-Benito, 2005). O apoio que a orientação para o 

mercado pode proporcionar à implementação de outra estratégia é evidenciado 

por Mavondo (1998), que refere que o sucesso é alcançado através de um 

equilíbrio entre orientação para o mercado e orientação para a produção, 

evitando-se assim quer uma Miopia de Marketing 1, quer uma Miopia de 

Marketing 2 (Gummesson, 1998). 

 

Se a relação entre orientação estratégica e orientação para o mercado parece 

então evidente, permanece no entanto a questão de saber se a orientação para 

o mercado reforça ou enfraquece as vantagens competitivas. A resposta a esta 

questão é dada por Pelham (2000), para quem a implementação de uma 

estratégia e a performance podem ser melhoradas pela adopção de uma 

cultura de orientação para o mercado. À orientação para o mercado está 

reservado o papel de compreensão das necessidades dos clientes, 

independentemente da disciplina de valor que constitua o foco principal da 

empresa (Narver et al., 2000). No entanto, o tipo de lógica de negócio adoptado 

influencia o tipo e nível de orientação para o mercado (Tuominen et al., 2004). 

 

Um fornecedor orientado para o mercado pode criar valor para os clientes de 

diferentes maneiras (Ngai e Ellis, 1998). No entanto, alguns autores propõem 

que a adopção de uma orientação para o mercado propicia a adopção de uma 

estratégia de diferenciação, mais do que uma estratégia de baixo custo (Narver 

e Slater, 1990), o que é em parte contrariado por Mavondo (1999), que verifica 

a existência de forte correlação entre a orientação para o cliente e baixo custo. 

Na verdade, é possível que a proposta de Narver e Slater (1990) tenha perdido 

actualidade e que a diferenciação seja apenas “uma escolha de como 

competir” e a orientação para o mercado seja uma cultura que “enfatiza a 

satisfação do cliente” (Pelham, 1999) e que, assim sendo, não seja 

incompatível com a adopção de outras estratégias.  
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Depois de analisadas as principais tipologias de orientação estratégica 

encontradas na bibliografia, optámos por utilizar na presente investigação a 

tipologia de Miles e Snow, que caracterizámos. 

 

Várias foram as razões que determinaram a nossa opção. 

Apesar de ter sido formulada há alguns anos já, a tipologia de Miles e Snow 

continua a ser utilizada, nomeadamente em estudos sobre performance de 

exportação, tendo sido obtida evidência de que é robusta e adequada  ao 

estudo de relações entre estratégias e performance de exportação (Shoham et 

al., 2002). Aliás, o facto de não se poder generalizar a contextos de exportação 

os resultados obtidos em estudos anteriores sobre esta tipologia, sem que haja 

validação empírica, confere a este estudo um carácter inovador. 

Outros estudos, de Atuahene-Gima et al. (2001) e McKee et al. (1989), utilizam 

a tipologia de Miles e Snow em conjugação com a orientação para o mercado. 

 

Sobre esta tipologia foi dito que “é única, porque vê a organização como um 

sistema completo, integrado, em interacção dinâmica com a envolvente” 

(McDaniel e Kolari, 1987), que “… parece representar muito bem abordagens 

genéricas à estratégia de negócios” (Slater e Narver, 1993) e também que é 

particularmente relevante para uma orientação para o mercado (Matsuno e 

Mentzer, 2000). 

Se os tipos estratégicos propostos por Miles e Snow representam um contínuo 

de capacidade de adaptação interna ou externa, característica de cada tipo, e 

se considerarmos essa capacidade ao nível da relação de troca, parece 

legítimo admitir que ela esteja relacionada com a capacidade e vontade em 

adoptar os “comportamentos e processos relacionados com a contínua 

avaliação e servir as necessidades dos clientes” (Deshpandé e Farley, 1996), 

isto é, ser orientado para o mercado. 
 
A tipologia de Miles e Snow tem também sido usada para explicar diferentes 

níveis de performance, que é a variável a explicar na presente investigação. 

 

Embora Miles e Snow (1978; 1984) refiram que as estratégias defender, 

prospector e analyzer  podem ser igualmente eficazes, contradições nos 
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resultados de várias investigações levaram Slater e Narver (1993) a afirmar 

que “a performance dos tipos estratégicos de Miles e Snow não está 

claramente compreendida”.  A revelação da existência, em vários estudos, de 

factores moderadores da relação entre estratégia e performance, pode ser a 

causa desta perturbação, tendo levado Shoham et al. (2002) a incentivarem a 

investigação de potenciais moderadores da relação entre tipos estratégicos de 

Miles e Snow e a performance.  Refira-se que estes autores concluem que o 

aumento da performance de exportação requer o reconhecimento e a ênfase 

nas estratégias que aumentam a performance para cada tipo estratégico de 

Miles e Snow. 

 

Em suma, pensamos que se justifica amplamente a investigação do efeito de 

diferentes orientações estratégicas da empresa, consubstanciadas nos tipos 

estratégicos de Miles e Snow, em conjugação com a orientação para a relação, 

sobre a performance de exportação. 
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CAPÍTULO 5 - PURCHASING  
 

5.1 - INTRODUÇÃO 
 

A consideração do “lado do comprador” nesta investigação sobre a 

performance de exportação pareceu-nos indispensável. Não é possível 

esquecer que as relações com os fornecedores têm dois lados, daí resultando 

que a performance é determinada por entradas (inputs) e saídas (outputs) de 

ambos (Gadde e Snehota, 2000). 

 

Remonta ao projecto inicial do IMP Group a ideia de que não é possível 

considerar os processos de compra e venda isoladamente e de que o 

marketing não consiste em acções que um fornecedor empreende 

independentemente dos compradores. Pelo contrário, o processo de interacção 

entre organizações está para além do controlo de cada parceiro. Os resultados 

de qualquer acção empreendida por um parceiro são afectados pela forma 

como ela é percebida e pela reacção que gera na outra parte. 

 

Como referem Katsikeas et al. (1997), “numa perspectiva de marketing de 

exportação é amplamente reconhecido que o processo de importação 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e sucesso da 

exportação”. Atente-se também na afirmação de Liang e Parkhe (1997), 

segundo os quais, “a evidência é de que muito do negócio internacional é mais 

bem conceptualizado como uma importação coordenada pelo cliente do que 

uma exportação iniciada pelo fornecedor”. Para estes autores, as estratégias 

dos exportadores, para serem bem sucedidas, têm que se basear na 

compreensão do comportamento dos importadores, já que, sendo a compra 

organizacional um processo que diz respeito à díade, é necessário examinar o 

contexto da interacção entre empresas. De facto, o comportamento 

internacional de uma empresa é influenciado não só pela oferta que 

disponibiliza mas também pelas estratégias de compra dos clientes 

(Andersson, 2002). No mesmo sentido, Gadde e Persson (2004) afirmam que, 

frequentemente, o papel do vendedor é decidido pela perspectiva interna da 

empresa compradora.  
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Acresce enaltecer a actualidade desta linha de investigação. Gadde e Persson 

(2004) afirmam que entre os anos 2000 a 2002, 13.5% de todos os artigos 

sobre purchasing trataram das relações entre clientes e fornecedores, 

constituindo mesmo a área mais investigada. Também Brennan (1997) tinha 

referido que a gestão de relações comprador-vendedor é uma área que 

desperta o interesse de académicos e profissionais, quer de marketing quer de 

purchasing. 

 

O comportamento de compra industrial tem sido perspectivado segundo uma 

abordagem tradicional ou segundo uma abordagem ao nível da díade (Baily et 

al., 1998). A primeira analisa os comportamentos de vendedores e de 

compradores separadamente e não a totalidade da actividade, enquanto para a 

segunda, a compra consiste num processo interactivo entre partes 

indissociáveis, em que o comprador assume um papel activo. Para os autores, 

só é possível compreender a natureza das relações comprador- vendedor 

analisando cada situação específica. 

 

5.2 – A FUNÇÃO COMPRA 
 

Seguidamente analisaremos as evoluções mais recentes da função compra 

(purchasing), a qual é vista actualmente como uma actividade estratégica 

importante - embora o seu envolvimento possa ocorrer também ao nível táctico 

e operacional - da qual se espera não só uma redução de custos mas também 

um acréscimo de valor (Baily et al., 1998). Segundo estes autores, uma 

redução de desperdício na cadeia de valor pode conferir à empresa uma 

vantagem competitiva, o que é possível conseguir através de operações 

estratégicas pró-activas da função compra. Por outro lado, o envolvimento 

activo dos fornecedores pode traduzir-se numa redução de custos do cliente. 

Ertel (1999) refere que, do lado de quem adquire, atribui-se maior importância a 

aspectos como o custo total de propriedade do bem - considerando as 

eficiências operativas alcançadas pela utilização do fornecedor -, à redução de 

defeitos na oferta e à contribuição do fornecedor para a introdução de 

inovações, do que a descontos sobre o preço; caso estes requisitos não se 
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verifiquem, o estabelecimento de relações de colaboração com o fornecedor 

pode estar comprometido. 

 

Na década de 90 a função compra experimentou alterações significativas, 

como sejam (Gadde e Persson, 2004):  

1 - alteração de perspectiva sobre eficiência: do ponto de vista de  

conseguir um preço baixo para uma perspectiva de custo total; 

2 - consideração da função como uma função estratégica; 

3 - alteração do papel dos fornecedores, cuja contribuição potencial 

passa a ser o ponto de partida na consideração de eficiência da 

função; 

4 - favorecimento da interacção e envolvimento com os 

fornecedores, pela alteração na percepção de quais as relações 

que valem a pena ser desenvolvidas. 

 

Estes autores referem que a função compra pode representar três papéis 

estratégicos: 

1 - um papel de racionalização de conjuntos de transacções e não apenas 

transacções isoladas, relacionado com a necessidade de um desempenho 

eficaz e eficiente das operações diárias; 

2 - um papel de desenvolvimento, evidenciando a capacidade de resolução de 

problemas do fornecedor em suprir lacunas do comprador em áreas 

específicas das tecnologias relevantes para as suas operações, devido à 

crescente complexidade tecnológica. O resultado pode ser uma forte ligação 

entre o papel de purchasing e o papel dos fornecedores e um aumento da 

interdependência entre empresas especialistas (Ford e Hakansson, 2006); 

3 - um papel estrutural, tendo em conta que as actividades de aquisição 

afectam os mercados fornecedores, contribuindo para a sua estruturação. 

 

Algumas factores têm contribuído para a crescente importância atribuída à 

função compra, como sejam a natureza mais estratégica do trabalho, em que 

rotinas de encomenda e reabastecimento deram lugar a actividades como a 

negociação de relações de longo prazo, a redução dos custos totais e a 

concentração, ocorrida nos últimos anos, no mercado fornecedor (Baily et al., 
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1998). Tal não deve ser entendido, porém, como significando a obsolescência 

da perspectiva transaccional da função compra, que, segundo os autores, será 

reservada mais a produtos de baixo custo e elevada concorrência. No que 

respeita à concentração no mercado fornecedor, tal facto contraria a 

perspectiva da estrutura da indústria, segundo a qual as empresas deveriam 

aumentar o número de fornecedores, aumentando o seu poder negocial e os 

lucros. No entanto, à luz da perspectiva relacional, é possível, dependendo de 

um menor número de fornecedores, aumentar os lucros, pelo maior incentivo à 

partilha de conhecimento e por investimentos específicos na relação, com o 

objectivo de melhorar a performance (Dyer e Singh, 1998). 

 

As principais tendências actuais das empresas compradoras são, segundo 

Gadde e Snehota (2000), as seguintes: 

- o recurso ao mercado para cumprimento de actividades consideradas não 

críticas (outsourcing); 

 - o estabelecimento de relações de parceria com os fornecedores; 

- a redução e “poda” das bases de fornecedores. 

 

Para estes autores, é patente que as empresas, independentemente da 

dimensão, “… estão a fazer das parcerias com os fornecedores a base das 

suas estratégias de fornecimento”. Entre as razões para tal, pode referir-se  

que um fornecedor considerado estratégico pode representar para o cliente 

uma fonte de liderança tecnológica, produtos de elevada qualidade, 

competitividade nos custos, administração eficiente e orientação total para o 

cliente (Baily et al., 1998), a que Araújo et al. (1999) acrescentam a geração de 

novas ideias e práticas. 

Em reforço destas ideias, Walter et al. (2003) referem que as relações duráveis 

com fornecedores seleccionados são percebidas como fonte de forte vantagem 

competitiva.  
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5.3 - A FUNÇÃO COMPRA E A ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO 
FORNECEDOR 
 

As opções estratégicas de um fornecedor não podem ignorar as orientações 

adoptadas pelas empresas clientes, sendo importante que entre a orientação 

do fornecedor e a do comprador exista compatibilidade (Hedaa e Ritter, 2005).  

 

Thomas (1976) argumenta que, para  que exista troca ou relação de marketing, 

é necessário que entre as partes haja “alguma sobreposição de objectivos, 

problemas, valores e outputs entre as duas partes”. A tentativa de 

estabelecimento de parcerias com os clientes, sem atender às orientações 

relacionais deles, pode constituir um problema para o fornecedor (Garbarino e 

Johnson, 1999). 

 

Muito recentemente foi referido por Hedaa e Ritter (2005) que existe evidência 

de que as empresas adoptam diferentes abordagens ao marketing (e.g. 

Avlonitis e Gounaris, 1999) e também diferentes abordagens à função compra 

(e.g. Gadde e Persson, 2004), mas que, até então, a combinação das duas não 

tinha sido feita, no sentido de permitir uma compreensão ao nível da díade.  

 

Hedaa e Ritter (2005) argumentam que existem várias fases, ou vagas, de 

orientações do Business Marketing, que a se seguir se indicam: 

 

VAGA 1 – Orientação para a produção/orientação para a competência 

 

VAGA 2 – Orientação para o produto/orientação para a oferta 

 

VAGA 3 – Orientação para o marketing/orientação para a solução 

Os fornecedores que estão nesta vaga compreendem as diferenças entre 

clientes, manifestando vontade em adaptar a oferta a diferentes segmentos de 

clientes. A lógica de que “o mesmo tamanho serve para todos” é substituída 

por carteiras de ofertas dirigidas a diferentes segmentos. 
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VAGA 4 – Orientação para o cliente/orientação para os problemas 

Assiste-se a um mudança de enfoque teórico da Teoria Económica para a 

Sociologia, e em particular para a Teoria Social da Troca (e.g. Blau, 1964; 

Cook, 1977; Emerson, 1972). De uma perspectiva de clientes em geral, e de 

um marketing que lhes era dirigido, passou-se a uma perspectiva de relações 

complexas e mútuas entre  fornecedores e clientes individuais, aos quais são 

oferecidas soluções individuais para os seus problemas. Na interpretação do 

comportamento do mercado passam a ser tidos em conta conceitos como 

confiança e empenhamento.  

 

VAGA 5 – Orientação holística/orientação para a network 

Nesta vaga assiste-se a uma nova mudança, com o enfoque a passar das 

relações individuais para a compreensão de sistemas de relações. A 

preocupação dos fornecedores passa a ser a compreensão dos problemas dos 

clientes, num quadro alargado, em que são tidos em conta os clientes dos seus 

clientes, os seus próprios fornecedores e concorrentes. 

 

Hedaa e Ritter (2005) preconizam que para que uma transacção tenha lugar é 

necessário que as competências do fornecedor sejam relevantes para o 

problema do cliente e que as vagas em que as duas partes se encontram 

sejam “mutuamente complementares”, isto é, precisam de estar “no mesmo 

comprimento de onda”.  Duas situações podem estar na origem do 

incumprimento desta última condição, a saber: 

 

1 - o fornecedor estar num “comprimento de onda” inferior à do cliente. Nesta 

situação as competências do fornecedor não são convertíveis em utilidade para 

o cliente e, como tal, as duas partes não se vêem como parceiros de 

interacção; 

 

2 - existir sobreposição entre as orientações das partes, com o fornecedor a 

oferecer competências que o cliente detém. Este quadro pode ser ilustrado, a 

título de exemplo, por uma situação em que um fornecedor oferece 

aconselhamento ao cliente, mas na verdade este só pretende que lhe seja feita 

uma oferta, porque já definiu o problema e optou por uma solução. 
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Pode portanto falar-se em situações de relações sub-dimensionadas ou sobre-

dimensionadas, com que as empresas compradoras se podem confrontar, 

sendo que ambas conduzem ao fracasso (Gadde e Snehota, 2000). 

Facilmente se compreende a possibilidade de uma empresa ter grupos de 

clientes que podem estar em vagas diferentes, o que exigirá do fornecedor a 

adopção de diferentes formas de comunicação e de desempenho.  

 

Hedaa e Ritter (2005) sugerem de forma muito clara a ligação, que também 

estamos a investigar, entre a orientação dum cliente e a orientação do 

fornecedor para esse cliente, ao afirmarem que “tomando a orientação dum 

cliente como ponto de partida, a orientação para o cliente pode muito bem ser 

usada para servir esse cliente, de acordo com a sua orientação”.  

É nosso entendimento que, nesta perspectiva, “orientação para o cliente” pode 

simplesmente significar a oferta de preços baixos ao cliente, o que, recorde-se, 

foi já verificado por Mavondo (1999); nesta acessão, Henry Ford, ao iniciar a 

produção em massa de automóveis, terá adoptado uma orientação para o 

cliente. Aliás, Hedaa e Ritter (2005) argumentam que “o termo “orientação para 

o cliente” é um pouco confuso para uma orientação, já que se aplica a todas as 

vagas”, nomeadamente às vagas 1 e 2. 

 

Se, como referem Hedaa e Ritter (2005), “as empresas podem ter 

simultaneamente orientações diferentes se tiverem segmentado a sua base de 

clientes”, então, a orientação para o cliente deverá ser útil à empresa 

independentemente da sua orientação estratégica dominante. Nós pensamos 

que à orientação para o cliente está pois reservado o papel de compreensão do 

“comprimento de onda” do cliente, mobilização de recursos e implementação 

de acções destinadas a criar valor para o cliente. No mesmo sentido 

manifestou-se Espallardo (2001), para quem “a contribuição do marketing é 

manter diálogo dinâmico entre as necessidades dos compradores e as próprias 

capacidades da empresa e de outras com quem mantém relações”. 

Ademais, se, como afirmam Gadde e Snehota (2000), “as empresas 

desenvolvem diferentes posturas de relações com os fornecedores, isto é, 

formas de lidar com cada fornecedor individual”, devendo evitar a utilização de 
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uma única estratégia de aquisição para todos os fornecedores, então, não 

parece aconselhável que a empresa fornecedora aja diferentemente, não 

implementando uma orientação para o cliente. Em reforço desta ideia, Gadde e 

Snehota (2000) referem que o impacto de uma dada relação com um 

fornecedor está dependente do grau de adequação às operações e estratégias 

do comprador. Também Hakansson e Ford (2000) reconhecem a existência de 

ligação entre a gestão que uma empresa faz dos seus  fornecedores e a 

estratégia global dessa empresa. 

 

Pensamos que a implementação de uma orientação estratégica, pela empresa, 

sem ter em conta a “vaga” em que o cliente está, sem a contribuição de uma 

orientação para a relação com o cliente específico, não deverá conduzir a uma 

performance satisfatória. Hedaa e Ritter (2005) referem que não se deve tentar 

resolver problemas da vaga 2 com ferramentas da vaga 5. Estes autores 

chamam a atenção para o facto de, quer relações de negócios, quer trocas 

transaccionais, poderem ocorrer em todas as vagas, sendo plausível a 

existência de empresas lucrativas em todas elas. 

 

Hakansson e Ford (2002) referem a existência de três paradoxos em networks 

de negócios. De particular interesse para a presente investigação é o segundo 

paradoxo que postula que, se por um lado as relações que uma empresa 

mantém são o resultado da sua estratégia e das suas acções, também a 

empresa é, em si mesma, o resultado das suas relações e do que nelas se 

passou. Assim, quando se considere a posição de uma empresa cliente é 

preciso ter em conta que ela forma e é formada pelas suas relações. É por isso  

questionável a ideia de que uma empresa fornecedora possa desenvolver por 

si só uma estratégia empresarial ou desenvolver o seu marketing mix geral ou 

adaptado a um cliente industrial (Ford e Hakansson, 2006). 

 

Gadde e Persson (2004) analisam as condições de compatibilidade entre 

estratégias de aquisição de uma empresa compradora e estratégias de 

marketing de um fornecedor. Para estes autores, o nível de envolvimento com 

cada fornecedor é uma opção estratégica do comprador, sendo que em 

situações de elevado envolvimento dos compradores é criada uma 
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dependência voluntária relativamente aos fornecedores, com o objectivo de 

aceder aos recursos e capacidades destes. Torna-se assim essencial, para o 

desenvolvimento de uma estratégia de purchasing eficaz, explorar a vantagem 

competitiva a que a empresa compradora pode aceder, através dos recursos 

do fornecedor e da gestão criativa na utilização desses recursos (Baily et al., 

1998). 

Assim sendo, pensamos que a orientação para a relação, conforme a 

concebemos, isto é a disponibilização dos recursos necessários  ao cliente e o 

desempenho das actividades da troca adequadas, deverá, em conjunto com a 

orientação estratégica da empresa, contribuir para a realização dos objectivos 

estratégicos do cliente. 

 

A este respeito, Johnston et al. (1999) (citados por Bush et al., 2001) referem 

que “… muitos profissionais acreditam que a mestria competitiva já não 

depende só da própria empresa, mas da sua capacidade em estabelecer e 

manter parceiros de negócio de elevada qualidade”. 

 

Campbell (1985) aborda as estratégias de interacção usadas por gestores de 

marketing e de purchasing, nas suas relações. O nível de dependência, numa 

relação de troca13, resulta da acção combinada das estratégias de interacção 

de cada parte, classificadas no artigo como competitivas, cooperativas e de 

comando (autoritárias)14. 
 

Para os autores, cada situação de compra (competitiva, cooperativa ou 

autoritária) está associada a diferentes características do produto, da indústria, 

da empresa ou individuais. Por exemplo, numa situação de compra 

competitiva, a performance do produto pode ser especificada com precisão; já 

numa compra cooperativa, a performance do produto é de difícil especificação 

e numa situação de comando o produto pode ser especificado, sendo no 

entanto adaptado às necessidades específicas do cliente (customized). 

Na Figura 5 é reproduzida a matriz proposta por Campbell (1985). 
 

                                                 
13 O autor considera relações dependentes, interdependentes e independentes. 
14 O modelo proposto introduz o conceito de estratégias de interacção cujos efeitos afectam os 
mecanismos de interacção e a atmosfera de interacção. 
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          ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

              Competitiva      Cooperativa     Comando  

 

 

          Competitiva 

        

 

ESTRATÉGIAS 

           DE        Cooperativa 

PURCHASING 

         

 

                                   Comando 

 

 

 

Figura 5 - Classificação das relações comprador – vendedor – Fonte: Campbell 
(1985). 

 

Os mesmos autores elaboraram um quadro síntese de estratégias típicas e das 

respostas a elas em diferentes situações de mercado, que a seguir se reproduz 

(Quadro 6). 

 

Os autores apresentam (Quadro 7), para várias características da compra, as 

situações em que deverá ser predominante cada estratégia de compra. De 

particular interesse para a presente investigação são os aspectos 3 e 4 porque 

estão relacionados com a dimensão “acomodação” da construtura orientação 

para a relação; atente-se também que os aspectos 5 e 6 estão relacionados 

com a orientação estratégica do fornecedor. 
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Quadro 6 - Estratégias típicas e respostas a elas em diferentes situações de 

mercado – Fonte: Campbell (1985). 

     ESTRATÉGIAS E RESPOSTAS TÍPICAS 

             

Tipo de mercado       Marketing        Purchasing 

 

Mercado perfeito    Pegar ou largar            Play the market 

      Tentar obter o menor custo         Estandardizar requisitos 

Mercado vendedor                 Pegar ou largar   Aceitar  

      Formar cartel   Comprar em conjunto 

      Legitimar, conciliar   Trocar informação c/ 

      Estandardizar produto  outros compradores 

         Queixar-se, agitar 

                  Encorajar concorrentes 

Mercado comprador Propostas competitivas  rejeitar propostas 

    Tentar o + baixo custo  Play the market 

Mercado domesticado  Customizar,especializar  Adaptar, cooperar  

    Diferenciar, inovar   trabalhar em conjunto 

Mercado cativo  Educar o comprador   Aprender c/ forneced. 

Mercado    Aprender c/ o cliente   Educar o fornecedor 

subcontratação  

 

Quadro 7 - Características da compra e estratégias de compra – Fonte: 
Campbell (1985) 

            ESTRATÉGIA DE COMPRA  

CARACTERÍSTICAS DA COMPRA  Competitiva      Cooperativa 

 

1 Nº de fornecedores         muitos            poucos 

2 % de compras detidas p/ principais fornec.     baixa            elevada 

3 Vontade de aceitar adaptações especiais      não             sim 

4 Desejo de estandardização do produto      elevado             médio 

5 Dependência técnica dos fornecedores      baixa             elevada 

6 Ênfase na compra         preço       serviço/ qualidade 

 



Pág. - 180 - 

 

Apresentamos ainda um quadro resumo (Quadro 8) em que se evidencia a 

adequação de diferentes estratégias de marketing a diferentes abordagens à 

compra. Atente-se no facto de o serviço ao cliente e os contactos com ele 

serem aspectos contemplados na operacionalização da construtura orientação 

para a relação, conforme é proposta por nós. 

 

Quadro 8 - Estratégias de marketing compatíveis com diferentes abordagens à   

compra – Fonte: Campbell (1985). 

Para clientes existentes: 

   A. Cooperativa       A. Competitiva               A. Comando 

 

Serviço ao cliente nada é demais       competitivo, s/ extras     “ao seu serviço” 

 

Contactos pessoais    frequentes, visitas       visitas regulares  garantir que as  

   de cortesia, visitas            relações são  

   de gestores sénior     mantidas 

 

Desenvolv. produto  aproveitar todas as       fazer o requerido            trabalhar como  

   oportunidades para      Atenção ao roubo             requerido pelo 

   trabalhar c/ cliente      de ideias             cliente 

 

 

A seguir apresentamos a descrição das diferentes estratégias de marketing que 

os autores propõem para as diferentes abordagens à compra (Quadro 9). 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pág. - 181 - 

Quadro 9 - Diferentes estratégias de marketing, diferentes abordagens à 

compra - Fonte: Campbell (1985) 

Estratégias de marketing para clientes cooperativos: requerem muita atenção, 

serviço excelente, visitas regulares da gestão sénior e aproveitar para desenvolver trocas 

sociais, aproveitar a cooperação dos clientes para encontrar formas de satisfazer as suas 

necessidades. 

Estratégias de marketing para clientes competitivos: custos de marketing e contratos 

devem ser mantidos no mínimo porque a principal preocupação do cliente é o preço. 

Deve haver um balanço cuidadoso entre as vantagens de diferenciar e a desvantagem do 

preço. Os recursos têm que ser mais bem desdobrados na busca de economias de 

produção que baixarão o preço. 

Estratégias de marketing para clientes no comando: os custos de marketing devem 

ser mínimos. O papel do fornecedor é cumprir a encomenda do cliente e as chaves para 

o sucesso são a flexibilidade, atenção pessoal às necessidades do cliente e instalações de 

produção eficientes. 

 

Também para Andersson (2002) a consideração das estratégias de compra do 

cliente é crucial para o fornecedor. O autor desenvolve um modelo segundo o 

qual, não só a estratégia de compra do cliente, mas também o tipo de 

empreendedor que o fornecedor é (preocupado com inovações ao nível 

técnico, ao nível do marketing  ou ao nível da estrutura) e a relação entre as 

partes, influenciam a estratégia internacional do fornecedor. Relativamente à 

relação entre as partes, é proposto que ela seja influenciada pelo tipo de oferta, 

a qual, por sua vez, é influenciada pelo tipo de fornecedor (fornecedor simples, 

avançado ou fornecedor de produto próprio)15
. De realçar, pela relevância que 

assume para a presente investigação, o facto de, segundo o modelo, a 

estratégia do fornecedor ser influenciada por aspectos da relação, aspectos do 

próprio fornecedor e aspectos do cliente. 

 

Numa estrutura para desenvolvimento de estratégias de purchasing, 

apresentada por Baily et al. (1998), um dos blocos de factores a ter em conta 

na definição da estratégia diz respeito a aspectos específicos do fornecedor. 

                                                 
15 A caracterização de cada um destes tipos é feita na página 187. 
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Entre esses aspectos são referidos a qualidade da relação, o nível de 

confiança, o registo de performance, o nível de flexibilidade, o nível de 

qualidade e o registo da qualidade. 

 

Lamming et al. (1996) analisam a natureza das relações comprador-vendedor  

com o objectivo de criarem formas para as avaliar e desenvolver. Os autores 

apresentam o modelo RAP (“Relationship Assessment Programme”) (Figura 6) 

que preconiza que a combinação de factores que influenciam e de habilitadores 

da relação afectam directamente vários aspectos da relação. Atente-se no facto 

de serem incluídos, entre os factores que influenciam, as prioridades 

competitivas, que resultam da orientação estratégica da empresa, e entre os 

factores habilitadores, os recursos empenhados e o tipo e frequência de 

contactos, que foram por nós incluídos na definição da construtura orientação 

para a relação.  

O modelo pretende evidenciar que nenhuma das partes pode, por si só, 

controlar um qualquer aspecto da relação, o que confere grande importância 

“às acções e intenções de ambos os actores”, isto é, uma organização, para 

alcançar os objectivos pretendidos, deverá contribuir com as competências 

adequadas, de purchasing ou de marketing, ao desenvolvimento e gestão da 

relação. 
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Dimensão Cliente       Relação                           Dimensão Fornecedor 

 

Influenciadores   Habilitadores        Influenciadores    Habilitadores

    

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Figura 6 - Modelo RAP (Relationship Assessment Programme) - Fonte: 
Lamming et al. (1995). 

 

Em consonância com o preconizado no modelo RAP, Johnson e Selnes (2004) 

argumentam que o valor criado numa relação de troca é uma função directa 

das capacidades e das estratégias, quer do fornecedor quer do cliente; se, 

como os resultados de Cannon e Perreault (1999) podem significar, os clientes 

têm, para cada tipo de relação, diferentes expectativas ou diferentes exigências 

colocadas aos fornecedores, as quais não podem ser negligenciadas por estes; 

o conhecimento destas exigências e expectativas, e a resposta a elas, podem 

ser proporcionados pela orientação para o cliente. 

 

Outros estudos evidenciam a necessidade de coordenação estratégica entre 

fornecedores e clientes. Dyer e Singh (1998) referem que os parceiros duma 
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aliança retirarão benefícios da complementaridade de recursos estratégicos se 

houver compatibilidade de processos de decisão, sistemas de informação e 

controlo e cultura, que tornem possível uma acção coordenada. Li e Ng (2002) 

demonstram que quanto maior for a complementaridade percebida das 

actividades, mais provavelmente os parceiros preferirão trocas relacionais. 

Para Jap (1999), a complementaridade de competências da díade permite a 

consecução dos resultados estratégicos e facilita os esforços de coordenação e 

os investimentos idiossincráticos. 

 

5.4 - A INTERFACE COM O CLIENTE E A ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE, 
DO FORNECEDOR 
 

Segundo Hewett et, al. (2002), é possível que outros aspectos das empresas 

compradoras, além da cultura organizacional, possam influenciar a relação com 

o fornecedor. Por outro lado, Andersson (2002) refere que o tipo de produto 

oferecido - produtos simples, standard ou sistemas completos - tem 

implicações na estratégia internacional da empresa e um grande impacto sobre 

a complexidade das relações com os clientes e Bello et al. (2003) propõem 

que, numa situação de exportação, a complexidade do produto deverá ter um 

efeito positivo sobre a qualidade da relação.  

A conjugação destas propostas leva-nos a admitir a necessidade de investigar 

se o tipo de produto envolvido na relação, requerido pelo cliente, poderá 

influenciar a forma como esta se desenvolve, mormente no que respeita à 

orientação para a relação do fornecedor.  

 

A afirmação de Narver et al. (2000), de que “qualquer das formas de orientação 

para o mercado está em contradição total com uma orientação e processo que 

começam com um produto que uma empresa tenta vender (e.g. Kotler, 2000)”, 

sugere que a utilidade e adequação da orientação para o mercado dependem 

do nível de intervenção do cliente na definição do produto. 

 

Na verdade, se, como pretendem Araújo et al. (1999), o acesso aos recursos 

do fornecedor é uma função do tipo de interface desenvolvido na relação 

comprador-vendedor e, como nós preconizamos, esses recursos são 
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disponibilizados pelo fornecedor em função da sua orientação para a relação, 

então é previsível que exista associação entre a interface da relação e a 

orientação para a relação, do fornecedor. 

Recorde-se, a propósito, que Lamming et al. (1996) incluem, no modelo RAP, 

um “habilitador” da relação, que designam “tipo da encomenda (e dimensão)”.  

 

As relações entre compradores e vendedores diferem nos níveis de 

coordenação de actividades, adaptação de recursos e interacção entre 

indivíduos, em função das exigências do tipo de produto que é objecto de troca 

(Gadde e Snehota, 2000). Os autores exemplificam com o caso de uma 

“commodity”, como o cimento, que exige forte interacção entre as partes para 

coordenação da programação da produção, mas poucas ou nenhumas 

adaptações do produto, sendo certo que em outras situações os aspectos 

preponderantes serão outros. Atente-se no facto de os três aspectos 

considerados pelos autores terem sido por nós incluídos na definição da 

construtura orientação para a relação. São ainda Gadde e Snehota (2000) que 

argumentam que, quando o conteúdo das relações pode ser estandardizado, a 

coordenação, adaptação e interacção poderão apresentar níveis reduzidos, isto 

é, de acordo com a conceptualização por nós proposta, um nível baixo de 

orientação para a relação. Estes autores recordam que, entre outros, têm sido 

propostos os seguintes critérios para segmentação da base de fornecedores: 

produto, complexidade do produto e complexidade comercial. 

Gadde e Persson (2004) também sugerem, implicitamente, uma relação entre a 

abordagem à compra e a orientação para a relação do fornecedor. Para estes 

autores, um cliente com uma orientação para a transacção não usufrui das 

competências específicas que diferentes fornecedores lhe podem proporcionar; 

tal deve-se ao facto de a especificação do pedido estabelecer uma solução pré-

definida, estandardizada, em que não são tidas em conta sugestões do 

fornecedor, apoiadas nos seus recursos específicos. Pelo contrário, quando o 

enfoque é a eficiência de várias transacções relacionadas, aquilo que é trocado 

deixa de ser visto como um dado adquirido, sendo então possível e desejável a 

exploração dos recursos dos fornecedores, conduzindo a adaptações 

individuais a cada parceiro. O papel das relações neste processo é realçado 

por Espallardo (2003) que refere que a investigação em marketing relacional 
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tem evidenciado a importância das relações na obtenção de recursos críticos e 

competências da empresa (e.g. Hunt,1997); é precisamente Hunt (1997) quem 

afirma que a empresa não precisa deter os recursos mas somente que eles 

estejam disponíveis se deles precisar.  

Day (2000) reforça estas ideias ao afirmar que os produtos/serviços mais 

estandardizados estão associados a relações mais transaccionais, enquanto 

aqueles que são mais adaptados aos clientes ou de alta tecnologia estão 

associados a relações mais de colaboração. 

 

Afinal o que se entende por fornecedor e o que é possível esperar dele? 

Coviello et al. (1997) referem que uma das interpretações do marketing 

relacional vê o conceito como uma forma de parceria com o cliente em que 

este está “envolvido no design e desenvolvimento do produto do vendedor ou 

na oferta de serviço (Magrath e Hardy, 1994, citados pelos autores). Também 

para Sheth e Parvatiyar (1995), o marketing relacional pode ser mais eficaz na 

satisfação das necessidades dos clientes, através da prática de marketing one-

to-one e do maior envolvimento do cliente no design, desenvolvimento e 

vendas do produto. 

O fornecedor não é mais uma “empresa que desempenha actividades 

especificadas por outra empresa” (Andersson, 1990, citado por .Andersson, 

2002). Torna-se evidente a obsolescência desta definição. Para além de 

produtos standard, cuja especificação é fornecida pelo cliente, os fornecedores 

podem desempenhar outros papéis geradores de maior valor para o cliente. 

 

Nas díades em que os parceiros colaboram é frequente que o produto seja 

projectado em conjunto (em alternativa à compra de produtos standard ou 

projectados apenas pelo comprador) devido à falta de perícia dos clientes em 

engenharia (Spekman et al., 1997). Atente-se que este facto significa a 

verificação da associação de uma dada interface (produto projectado em 

conjunto) à disponibilização de recursos e competências do fornecedor. Por 

outro lado, os autores verificam que existe entre as partes um “consenso para a 

não-colaboração” quando o produto é facilmente susceptível de ser 

estandardizado.  
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De realçar o papel que a função compra tem vindo a assumir no 

desenvolvimento de produtos. Segundo Baily et al. (1998), o aumento da 

especialização conduziu a que mais produtos sejam desenvolvidos a partir de 

inovações no mercado fornecedor do que no interior da empresa. 

 

5.5 – CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES EM FUNÇÃO DO TIPO DE 
PRODUTO REQUERIDO PELO CLIENTE 
 

Como foi referido, é possível identificar vários tipos de fornecedores, a cujo 

estudo e classificação se dedicaram alguns autores. 

  

Andersson (2002) identificou três tipos de fornecedores: fornecedores simples, 

fornecedores avançados e fornecedores de produtos próprios, que a seguir 

caracterizamos de forma sucinta. 

 

Os fornecedores simples não desenvolvem quaisquer produtos e competem 

principalmente pelo preço, requisito importante para a obtenção de 

encomendas. Estes fornecedores não têm necessidade de estabelecer uma 

comunicação próxima e a estratégia de internacionalização deve ser de 

crescimento em áreas onde os custos de produção sejam baixos. 

  

Os fornecedores avançados tentam competir com base não só no preço mas 

também pelo conhecimento de produção, para suprir uma possível falta de 

perícia do cliente no produto que é fornecido, o que confere valor a esse 

conhecimento. Estes fornecedores podem tomar parte no processo de 

desenvolvimento do produto, situação em que é necessário o estabelecimento 

de relações próximas com os clientes, caracterizadas por baixas distâncias 

física e psíquica. A designação “avançados”, no caso destes fornecedores, 

pode significar superioridade no conhecimento de produção, materiais, 

logística, sistema de coordenação etc.  

 

O fornecedor de produtos próprios, como a designação sugere, desenvolve os 

seus próprios produtos, os quais podem ser incorporados noutros. O 

fornecedor de produtos próprios preocupa-se com aspectos como qualidade, 
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marca, adequação dos canais, entre outros, procurando que os seus produtos 

sejam percebidos como superiores aos dos concorrentes. Actividades tais 

como marketing e vendas são importantes neste caso. Estes fornecedores não 

estão tão dependentes de factores de distância como os anteriores e as 

relações com os clientes não são tão complexas. 

 

Outras tipologias são propostas por Asanuma (1989) e por Clarke e Fujimoto 

(1991) (citados por Araújo et al., 1999). 

 

A primeira propõe uma classificação das trocas entre compradores e 

vendedores de acordo com os produtos envolvidos, a saber: 

1 - peças fabricadas de acordo com desenhos fornecidos pelo cliente; 

2 - peças fabricadas de acordo com desenhos fornecidos pelo fornecedor; 

3 - peças compradas por catálogo ou “marketed goods”. 

 

A segunda classificação é baseada nos tipos de peças compradas por 

fabricantes de automóveis:  

1- Componentes proprietários do fornecedor  

2- componentes detalhadamente controlados 

3- componentes do tipo caixa negra 

 

Estas classificações baseiam-se na divisão de trabalho entre fornecedores e 

clientes, em particular no que respeita ao projecto e ao fabrico. 

 

Perdue e Summers (1991) referem uma escala de especificações em que os 

produtos standard, “retirados da prateleira”, representam o ponto mínimo, 

sendo o outro extremo representado por componentes que são projectados e 

fabricados para um cliente, usando materiais, processos e/ou equipamentos de  

produção especiais. 

 

Araújo et al. (1999) propõem uma categorização em quatro interfaces 

diferentes, baseadas em diferentes formas de acesso de um cliente aos 

recursos dos fornecedores. As interfaces foram designadas pelos autores 
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como, “interface estandardizada” “interface especificada”, “interface de 

tradução” e “interface interactiva”, que a seguir se caracterizam. 

 

A interface estandardizada traduz uma situação em que o conhecimento da 

utilização do produto é exclusivo do cliente e o de produção é exclusivo do 

fornecedor, não sendo necessário que assim não seja. Neste caso, a interface 

e os produtos são estandardizados e a relação desenvolve-se sem 

familiaridade (“at arm’s length”). O comprador pode escolher entre vários 

fornecedores possíveis, com baixos ou nulos custos de mudança, funcionando 

o preço como principal mecanismo de coordenação entre as partes. Nesta 

interface, os clientes usufruem da escala de operações dos fornecedores, 

podendo beneficiar de efeitos indirectos, significativos, que resultam da curva 

da experiência. Para o fornecedor, em indústrias em que as economias de 

escala sejam grandes, ter simplesmente clientes na sua carteira, mesmo que 

não sejam clientes regulares, deverá criar mais valor (Johnson e Selnes, 2004). 

Acresce referir que ao cliente, nesta interface, são exigíveis investimentos 

mínimos. 

 

Quando o cliente requer um produto adaptado às suas necessidades 

específicas, a interface deve permitir que os recursos de ambas as partes 

sejam, em certa medida, adaptados. A esta interface, de que o outsourcing e a 

subcontratação são exemplos, os autores chamam interface especificada. 

Nesta situação, o fornecedor precisa de directivas do cliente, tais como 

prescrições sobre as características do produto e/ou como deve ser fabricado.  

Neste caso estamos perante uma especificação de conformidade em que a 

empresa compradora estabelece sem ambiguidades os requisitos que tem de 

ser cumpridos (Baily et al., 1998). Trata-se de “uma especificação do produto, 

não da aplicação” (Idem). Esta situação, mais do que na interface anterior, 

exige uma avaliação mais cuidadosa das capacidades do fornecedor. 

Neste caso, o objecto da troca e a calendarização da produção são 

especificados pelo comprador, o que gera interdependência entre as partes. 

Nesta interface, os ganhos de produtividade do fornecedor são pequenos 

porque as suas operações são condicionadas e a sua aprendizagem, directa e 

indirecta, também é limitada, já que o cliente pode não autorizar a utilização do 
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conhecimento em relações com outros clientes. Embora os investimentos do 

cliente na relação sejam muito pequenos, ele precisa de aceder com facilidade 

aos recursos necessários para especificar o projecto e fabrico do produto. De 

referir, no entanto, que Johnson e Selnes (2004) demonstram que, quando as 

economias de escala são baixas, as relações mais próximas tendem a gerar 

mais valor do que as distantes. 

 

Um terceiro tipo de interface, designado interface de tradução porque o 

fabricante tem que traduzir em produto as características funcionais fornecidas 

pelo cliente, isto é, a especificação tem por base a performance que o produto 

tem que ter no contexto de utilização. Neste caso estamos perante uma  

especificação de performance em que “é comunicada uma clara indicação do 

propósito, função, aplicação e performance esperada para o material ou serviço 

a fornecer, e ao fornecedor é permitido ou é incentivado a fornecer um produto 

adequado”…”permitindo a sugestão de novas ou melhoradas formas de 

satisfazer os requisitos” (do cliente) (Baily et al., 1998). 

Mais do que na situação anterior, o fornecedor assume  responsabilidades na 

relação, apesar da divisão de tarefas ser semelhante. Ao fornecedor incumbe 

conceber a forma como o produto deve satisfazer as especificações do cliente. 

Esta interface permite ao fornecedor a realização de economias de escala e de 

gama, e assim a possibilidade de praticar preços mais baixos. A reutilização, 

noutras relações, do conhecimento adquirido, está dependente da natureza das 

especificações funcionais. Nesta interface, o cliente faz um bom 

aproveitamento dos recursos do fornecedor, para além de que os investimentos 

específicos que lhe são exigidos são reduzidos ou nulos e os custos de 

mudança para outro fornecedor são igualmente baixos. 

 

Uma quarta interface, designada interactiva, assenta num diálogo aberto sobre 

a forma como o fornecedor e o cliente podem, pela partilha de conhecimentos 

dos respectivos contextos, desenvolver em conjunto uma especificação.  

Nesta interface podem ser criadas oportunidades para a redução de custos de 

ambas as partes e as oportunidades de aprendizagem, directa e indirecta, são 

também importantes. Christopher et al. (1991) acrescentam que os objectivos 

de co-produção, estabelecidos com alguns fornecedores, incluem fiabilidade 
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nos acordos, obrigação de entregas atempadas e flexíveis e um produto 

óptimo.  

 

Conforme se pode depreender da caracterização apresentada, o tipo de 

interface usado numa relação produz efeitos directos sobre a maneira como os 

recursos do fornecedor são mobilizados, razão pela qual seleccionámos esta 

tipologia para ser utilizada na presente investigação.  

 

Também para o cliente são diferentes os benefícios e os custos associados à 

utilização duma determinada interface. Os autores concluem que, uma vez que 

os fornecedores têm diferentes competências que os habilitam para a 

interacção em diferentes interfaces, torna-se necessário a um cliente dispor de 

uma variedade de interfaces. Pode também concluir-se que a concepção de 

uma interface respeita às duas partes envolvidas. 

 

5.6 - CONCLUSÃO 
 

Cada vez é mais commumente aceite que os processos de venda e de compra 

não podem ser considerados separadamente e que os resultados das acções 

de marketing de um fornecedor são afectados pela forma como essas acções 

são percebidas pelo, e pela reacção que geram no, cliente. Uma relação 

comprador – vendedor tem dois lados e a performance dela resulta de entradas 

e saídas de ambos (Gadde e Snehota, 2000). Aliás, o Segundo Paradoxo do 

Network Marketing postula que as relações duma empresa são o resultado da 

sua estratégia e das suas acções, sendo no entanto a empresa, em si mesma, 

também o resultado das suas relações e do que nelas ocorreu (Hakansson e 

Ford, 2002). A ideia de desenvolvimento unilateral de uma estratégia 

empresarial ou de um marketing mix é por isso passível de ser questionada 

(Ford e Hakansson, 2006). 

Também no modelo RAP - Relationship Assessment Programme, Lamming et 

al. (1996) pretendem evidenciar que nenhuma das partes pode, por si só, 

controlar um qualquer aspecto da relação, o que confere grande importância 

“às acções e intenções de ambos os actores”. 
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Especificamente sobre a exportação, dela foi dito que deve ser entendida 

preferencialmente como uma importação coordenada pelo cliente, em 

detrimento da perspectiva de uma exportação iniciada pelo fornecedor (Liang e 

Parkhe, 1997); dito de outra forma, o papel do vendedor é frequentemente 

decidido pela perspectiva interna da empresa compradora (Gadde e Persson, 

2004) e o seu comportamento é influenciado pelas estratégias de compra do 

cliente (Andersson, 2002). 

 

A inegável actualidade desta linha de investigação foi referida por Hedaa e 

Ritter (2005) para quem, até então, a combinação das abordagem ao marketing 

e à função compra não tinha sido feita, no sentido de permitir uma 

compreensão ao nível da díade. 

 

Tendo em conta o que foi referido,  julgamos necessário considerar nesta tese 

o “lado do comprador” e investigar possíveis efeitos sobre a relação, buscando 

possíveis compatibilidades entre a orientação do fornecedor e a do comprador. 

 

A função purchasing é vista actualmente - depois de consideráveis alterações 

ocorridas na década de 90 - como uma actividade estratégica importante, pelo 

acréscimo de valor e pela redução de custos totais que pode proporcionar 

(Baily et al., 1998), através de maior eficiência operativa que resulta da 

utilização do fornecedor (Ertel, 1999).  

 

A necessidade de compatibilidade de orientações entre as duas partes, numa 

relação de troca, foi referida por Hedaa e Ritter (2005); para os autores torna-

se indispensável que as vagas de orientações de Business Marketing, em que 

as duas partes se encontrem, sejam “mutuamente complementares”, isto é, 

estejam “no mesmo comprimento de onda”. A ausência de compatibilidade 

pode resultar na existência de relações sobre ou subdimensionadas, 

conduzindo ao insucesso (Gadde e Snehota, 2000). 

Já em 1985, Campbell (1985) propunha várias situações de compatibilidade 

entre diferentes estratégias de marketing e diferentes abordagens à compra. 
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Um cliente com uma orientação para a transacção não beneficia das 

competências específicas que diferentes fornecedores lhe podem proporcionar, 

pelo facto de a especificação do pedido determinar uma solução pré-definida, 

estandardizada, sem considerar possíveis propostas do fornecedor, baseadas  

nos seus recursos específicos (Gadde e Persson, 2004). Pelo contrário, 

quando o cliente privilegia a eficiência de várias transacções relacionadas, o 

objecto da troca não é mais um dado adquirido, permitindo a exploração dos 

recursos dos fornecedores e conduzindo a adaptações específicas de cada 

relação (Idem). Implicitamente os autores sugerem uma associação entre a 

abordagem à compra e a orientação para a relação do fornecedor. 

 

É nosso entendimento que à orientação para o cliente está reservado o papel 

de compreensão do “comprimento de onda” do cliente, mobilização de recursos 

e implementação de acções destinadas a criar valor para ele, evitando o risco 

de, por exemplo, tentar resolver problemas de uma vaga com ferramentas de 

outra (Hedaa e Ritter, 2005). 

 

Se o valor criado numa relação de troca é uma função directa das capacidades 

e das estratégias, quer do fornecedor quer do cliente (Johnson e Selnes, 2004), 

e se os clientes têm, para cada tipo de relação, diferentes expectativas ou 

exigências colocadas aos fornecedores, então, parece legítimo pensar que  o 

conhecimento destas exigências e expectativas e das capacidades e 

estratégias do cliente, e a resposta a elas, pode ser proporcionada pela 

orientação para o cliente, no sentido de mobilizar as capacidades e recursos 

mais adequados, do fornecedor. 

 

A possibilidade de vários aspectos das empresas compradoras poderem 

influenciar a relação com o fornecedor (Hewett et al., 2002) e a proposta de 

que o tipo de produto oferecido tem implicações na estratégia internacional da 

empresa e na complexidade das relações com os clientes (Andersson, 2002), 

conduz-nos à necessidade de investigar se o tipo de produto requerido pelo 

cliente, na relação, poderá influenciar a forma como esta se desenvolve, 

mormente no que respeita à orientação para a relação do fornecedor.  
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Quando o conteúdo das relações pode ser estandardizado, então, a 

coordenação, adaptação e interacção poderão apresentar níveis reduzidos 

(Gadde e Snehota, 2000). Sendo certo que a adaptação, coordenação e 

interacção constituem dimensões da construtura orientação para a relação, 

conforme a propusemos, então, maior é a nossa convicção de que a forma 

como o produto é especificado pode influenciar o tipo e nível da orientação 

para a relação. 

 

De referir que o próprio marketing relacional pode ser visto como uma forma de 

parceria com o cliente, em que este está “envolvido no design e 

desenvolvimento do produto do vendedor ou na oferta de serviço (Magrath e 

Hardy, 1994, citados por Coviello et al., 1997), associando-se assim, 

claramente, uma postura relacional com uma abordagem do cliente à compra.  

 

Neste ponto da investigação tornou-se necessário conhecer diferentes 

tipologias de fornecedores em função do produto requerido pelo cliente, 

visando escolher aquela que melhor se adequa aos objectivos da investigação. 

Analisadas várias tipologias optou-se pela apresentada por Araújo et al. (1999). 

Como vimos anteriormente, a orientação do cliente na relação - mais 

transaccional ou mais relacional - determina as suas oportunidades para 

explorar os recursos e capacidades específicas do fornecedor. Ora, a tipologia 

proposta por Araújo et al. (1999) propõe uma categorização em quatro 

interfaces diferentes, baseadas precisamente em diferentes formas de acesso 

de um cliente aos recursos do fornecedor, isto é,  o tipo de interface usada 

numa relação produz efeitos directos sobre a maneira como os recursos do 

fornecedor são mobilizados,  sendo esta a principal razão pela qual 

seleccionámos esta tipologia para ser utilizada na presente investigação. 
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CAPÍTULO 6 - QUALIDADE DA RELAÇÃO  
 

6.1 - INTRODUÇÃO 
 

A inclusão nesta investigação de variáveis relacionais e, particularmente, a 

qualidade da relação, é o que a seguir iremos justificar. A proposta de 

investigação de potenciais efeitos da confiança numa relação de troca, sobre a 

associação entre a orientação para o mercado e a performance, já foi 

anteriormente sugerida por Langerak (2001). 

 

Começaremos por abordar a construtura qualidade da relação, conforme tem 

sido tratada na bibliografia, para depois abordarmos cada uma das dimensões 

que a compõem. 

 

A importância da qualidade das relações detidas por uma organização é 

evidenciada por Arenius (2002) (citado por Scholl, 2006), para quem o capital 

social representa “a quantidade e qualidade de relações externas detidas por 

um indivíduo ou unidade social”. 

 

O marketing relacional aborda as “relações saudáveis”, caracterizadas pela 

preocupação com o parceiro, por confiança, empenhamento e serviço, 

contrariamente à abordagem do lado “doente” das relações, caracterizadas 

pelo exercício do poder, existência de conflito e controlo, que constituíram o 

enfoque na bibliografia de gestão da distribuição (Buttle, 1996). Para este 

autor, um gestor de marketing relacional deve considerar prioritária a 

demonstração de empenhamento nas relações, visando inculcar confiança no 

parceiro. A “Commitment-Trust Theory” preconiza que o empenhamento e a 

confiança, não o poder e o seu exercício, são vitais para o sucesso do 

marketing relacional (Morgan e Hunt, 1994); confiança e empenhamento, em 

relações entre compradores e vendedores, são assim conceptualizadas como 

mediando a associação entre antecedentes e benefícios dessas relações. 

 

Para Gummesson (1987), o termo qualidade relacional surgiu com o intuito de 

relevar que as relações são parte da qualidade percebida pelo cliente, tendo 
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como consequência o aumento da probabilidade de desenvolvimento de 

relações de longo prazo. Os clientes que percebem uma elevada qualidade da 

relação podem ter mais para oferecer aos fornecedores, o que pode aumentar 

a percepção de qualidade da relação por estes últimos, incentivando-os a 

aumentar a oferta ao cliente (Walter et al., 2003). Refira-se que Grayson e 

Ambler (1999) verificaram que quanto maior for a qualidade da interacção entre 

um utilizador e um fornecedor, conforme percebida pelo utilizador, maior será o 

empenhamento do utilizador na relação e maior será a sua utilização do 

serviço, em relações de curto prazo. 

 

A importância da qualidade da relação é enfatizada por Lages et al. (2004) que 

lhe atribuem o poder de construir ou destruir relações de exportação. Estes 

autores definem qualidade da relação como sendo o “grau de adequação de 

uma relação entre o exportador e o importador, conforme é evidenciado pela 

quantidade de informação partilhada, qualidade da comunicação, orientação de 

longo prazo e satisfação com a relação”. Para Griffith e Harvey (2001), 

“qualidade da relação diz respeito à força de uma relação entre organizações e 

ao potencial para a relação continuar o processo de desenvolvimento”. À 

qualidade das relações é imputado, por estes autores, o potencial de redução 

dos custos de transacção e o aumento do volume de trocas. Os resultados da 

investigação de Skarmeas e Katsikeas (2001) confirmam que são necessários 

elevados níveis de cooperação, traduzidos por variáveis da qualidade da 

relação, para a empresa conseguir um aumento de competitividade. Também 

Bello et al. (2003) verificam a importância da qualidade da relação com os 

distribuidores na consecução de performance de exportação de  fabricantes. 

Da qualidade da relação foi ainda dito que é o melhor factor de previsão da 

repetição de futuros contactos com os vendedores (Armstrong e Yee, 2001). 

 

Da revisão das fontes de informação sobressai igualmente as diferentes 

conceptualizações propostas para a qualidade da relação. 

 

Alguns autores têm considerado a confiança e o empenhamento como 

indicadores da qualidade da relação (e.g., Garbarino e Johnson 1999; Morgan 
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e Hunt 1994). Não existe no entanto consenso quanto à relação entre estas 

duas construturas no que diz respeito a qual delas antecede a outra. Para 

Siguaw et al. (1998), Conway e Swift (2000) e Narayandas e Rangan (2004), 

em relações de troca, é a confiança que precede o empenhamento, enquanto 

para Gundlach et al. (1995) (citados por Hewett et al., 2002) a relação é 

inversa. Nielson (1998) reforça a primeira posição, ao afirmar que “a confiança 

no cliente parece ser necessária para um fornecedor se empenhar 

psicologicamente, em termos de expectativas de trocas futuras e 

estruturalmente em termos de investimentos em activos específicos da 

relação”. 

 

Outra hipótese, referida por Hewett et al. (2002) e adoptada, por exemplo, por 

Baker et al. (1999), é de que não existe relação causal entre as duas 

construturas, constituindo estas dois componentes da qualidade da relação. 

Mais recentemente, Ulaga e Eggert (2006) verificaram que a confiança conduz 

ao empenhamento, assumindo um papel mediador da relação entre satisfação 

e empenhamento. Aliás, Buttle (1996) classificou a confiança como a pedra 

angular do empenhamento na relação. 

 

Kim e Frazier (1997) justificam a ligação significativa entre a confiança 

depositada num fornecedor e o empenhamento dum distribuidor recorrendo a 

argumentos teóricos em marketing e direito dos contratos (Dwyer et al. 1987; 

Kronman, 1985, citado) e resultados empíricos (e.g. Morgan e Hunt, 1994). 

Referem os autores que, quando um fornecedor é visto como digno de 

confiança e justo, deverá desenvolver-se um sentido de unidade na relação 

(Golembiewski e McConkie, 1975, citados). 

 

A diferença entre confiança e empenhamento é bem estabelecida por 

Skarmeas et al. (2002): embora ambas representem dois aspectos da 

qualidade da relação, “a confiança contém uma avaliação da fiabilidade, 

previsibilidade e equidade (fairness) do parceiro, enquanto o empenhamento 

reflecte uma atitude propositadamente activa de comprometimento na relação, 

que leva mais tempo a crescer e a desenvolver-se”. 
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Para Kumar et al. (1995b) (citados por Hewett et al., 2002) a qualidade da 

relação constitui um factor de ordem mais elevada, formada por factores de 

primeira ordem, a saber: conflito manifesto e conflito afectivo, honestidade e 

benevolência (aspectos da confiança), empenhamento, continuidade e vontade 

de investir na relação. Já para Dorsch et al. (1998), a qualidade da relação é 

composta por confiança, empenhamento, oportunismo mínimo, orientação para 

o cliente, perfil ético e satisfação dos compradores. Também Walter et al. 

(2003) vêem a qualidade da relação como uma construtura de ordem mais 

elevada compreendendo três dimensões distintas, mas relacionadas: 

confiança, empenhamento e satisfação. Também Hibbard et al. (2001) e 

Hewett et al. (2002) concebem a qualidade da relação como uma construtura 

de ordem superior, em que a confiança e o empenhamento são construturas de 

primeira ordem. 
 

Ulaga e Eggert (2006) referem que a qualidade das relações tem sido 

normalmente avaliada através de uma combinação de confiança, 

empenhamento e satisfação, embora, recentemente, tenha sido concebida 

como uma construtura de ordem mais elevada, tendo como construturas de 

primeira ordem a confiança e o empenhamento. 
 

Lages et al. (2004) mencionam que, à data do estudo, não existia uma escala 

de medida da qualidade da relação entre empresas exportadoras e 

importadoras. Para suprir esta lacuna os autores desenvolveram uma escala 

(RELQUAL) para avaliar a qualidade da relação entre exportadores e 

importadores. A qualidade da relação, na perspectiva do exportador, é 

considerada como  uma construtura de ordem superior composta por várias 

dimensões, como sejam a quantidade de informação partilhada, a qualidade da 

comunicação, a orientação de longo prazo e a satisfação com a relação. Já 

para Griffith e Harvey (2001), a compreensão da cultura, a comunicação 

competente, a interacção cultural e a interacção pela comunicação são antes  

determinantes da qualidade da relação. 

 

Para Van Bruggen et al. (2005) a qualidade da relação é vista como uma 

construtura de ordem superior composta por satisfação, empenhamento, 
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confiança e conflito. Já anteriormente Jap e Ganesan (2000) tinham verificado 

que as relações de elevada qualidade são caracterizadas por baixos níveis de 

conflito e elevados níveis de satisfação, confiança e empenhamento. 

 

Outra perspectiva preconiza que não deve existir uma medida de qualidade da 

relação, por se tratar de uma construtura multidimensional (Naude e Buttle, 

2000, citados por Walter et al., 2003) 

 

As consequências da qualidade da relação - de que citaremos as principais, 

para melhor compreensão da construtura - têm sido investigadas em vários 

estudos. 

 

À qualidade da relação mais elevada foi associada a diminuição da propensão 

para o abandono da relação (Morgan e Hunt 1994), um aumento das vendas 

dos fornecedores e uma diminuição de riscos para os clientes (Peterson, 1995, 

citado por Hewett et al., 2002), um aumento do empenhamento do comprador 

na relação (Grayson e Ambler, 1999), um aumento da satisfação com os 

fornecedores, pelos clientes (Cannon e Perreault 1999), diferentes dimensões 

da performance de exportação (Lages et al., 2004) e um efeito positivo sobre a 

performance, antes e mesmo depois da ocorrência de “actos destrutivos” na 

relação (Hibbard et al., 2001). 

 

Ulaga e Eggert (2006) verificaram, contudo, a existência de efeitos distintos do 

empenhamento e da confiança sobre a intenção de um cliente em expandir os 

seus negócios com o fornecedor: se para o empenhamento foi verificado um 

impacto positivo, para a confiança não foi demonstrada a existência de efeito 

directo. Também Morgan e Hunt (1994) relataram diferentes efeitos do 

empenhamento e da confiança: se do primeiro resultam a aquiescência e nível 

de propensão para o abandono da relação, já a falta da segunda gera conflito 

funcional e incerteza; por último, a cooperação será o resultado da presença de 

ambos. 

No entanto, a relação de causalidade entre a qualidade da relação e a 

existência de benefícios mútuos foi posta em causa por Matear et al. (2000). 

Para os autores, o dinamismo de uma boa relação é o resultado da interacção 
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entre desenvolvimento de confiança e a consecução, ou não, de objectivos, isto 

é, se os objectivos não forem atingidos, a relação pode deteriorar-se. 

 

Na conceptualização da construtura qualidade da relação teremos em conta 

apenas as dimensões confiança e empenhamento, como vários dos autores 

mencionados, por as considerarmos fundamentais. Na verdade, já Morgan e 

Hunt (1994) as consideravam aspectos-chave da relação, porque encorajam os 

profissionais de marketing a: 

 

1 - trabalhar para preservar os investimentos na relação, cooperando com os 

parceiros de troca; 

2 - resistir a alternativas atractivas de curto prazo, a favor de benefícios 

esperados de longo prazo, de permanecer com os parceiros existentes; 

3 - ver acções potencialmente de alto risco como prudentes, por causa da 

convicção de que os parceiros não actuarão de forma oportunista.  

 

Para estes autores, quando o empenhamento e a confiança - não só um ou 

outro - estão presentes, “produzem resultados que promovem a eficiência, 

produtividade e eficácia.” 

 

De referir também os resultados de Garbarino e Johnson (1999) que 

evidenciam que as intenções futuras de clientes com um nível elevado de 

relacionalismo são determinadas pela confiança e empenhamento, sendo que 

a satisfação não tem influência significativa. Estas conclusões levaram os 

autores a sugerir que os programas de marketing relacional, para estes 

clientes, devem preocupar-se com a construção de confiança e 

empenhamento, não devendo ser direccionados para a construção de 

satisfação. 

Seguidamente abordaremos os aspectos fundamentais das construturas 

confiança e empenhamento. 

 
6.2 – A CONSTRUTURA CONFIANÇA 
 

A bibliografia tem tratado a confiança de duas maneiras (Moorman et al., 1992): 
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segundo uma abordagem, a confiança é conceptualizada como uma 

característica ou um aspecto da qualidade da relação, enquanto outra 

abordagem, a dos próprios Moorman et al. (1992), vê a confiança como um 

determinante da qualidade da relação. Pelo que anteriormente expusemos 

adoptaremos a primeira abordagem. 

 

Seguidamente realçaremos a actualidade do estudo da confiança e a 

importância que o seu desenvolvimento assume nas relações de troca. 

 

Lages et al. (2004c) referem que a relação com o importador e o 

desenvolvimento de confiança têm merecido pouca atenção empírica, 

diferentemente do que aconteceu com outros determinantes da performance de 

exportação, pese embora ter já tenha sido designada a “pedra de canto da 

parceria estratégica” (Spekman, 1988, citado por Farrelly e Quester, 2003) ou 

“um ingrediente-chave numa relação” que se reflecte nas acções das empresas 

(Lages et al., 2005b) ou ainda um “pré-requisito, uma necessidade, uma 

obrigação absoluta” para o sucesso de uma aliança (Byrne, 1993, citado por 

Parkhe 1998b). Também segundo Zaheer et al. (1998) tem sido escassa a 

investigação sobre a forma como a confiança influencia a performance da 

troca.  

 
Da confiança foi dito que “talvez não haja nenhuma outra variável singular que 

tão perfeitamente influencie os comportamentos interpessoais e de grupo 

(Golembiewski e McConkie, 1975, citados por Andaleeb, 1995) e também que 

ela representa a base sobre a qual o marketing relacional é construído (Berry, 

1995). 

As conclusões de Lages et al. (2004c) revelam que os exportadores britânicos 

consideram a relação com o importador/desenvolvimento de confiança como o 

terceiro determinante mais importante da performance de exportação, 

enquanto, para os exportadores portugueses, este factor é apenas o oitavo 

mais importante.  

Pensamos que esta conclusão é denunciadora da percepção dos exportadores 

portugueses de que as relações com os clientes internacionais e, em particular, 

o desenvolvimento de confiança no parceiro, pouco influenciam a performance, 
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o que pode significar um hiato perceptivo relativamente à importância que este 

determinante da performance realmente tem. Tal facto reforça, em nosso 

entendimento, a necessidade de explicitar mais essa importância em 

investigações que envolvam empresas exportadoras portuguesas. Se tivermos 

em conta que a confiança pode ser um critério usado pelos clientes na 

avaliação de fornecedores, os quais podem nem sequer ser considerados 

como tal quando não exista uma relação de confiança, conforme revelam os 

resultados de Doney e Cannon (1997), mais relevante se torna a clarificação do 

papel da confiança em relações de troca internacionais. Também na 

investigação de Skarmeas e Katsikeas (2001) a confiança foi a o aspecto mais 

qualificado pelos importadores. 

 

A questão de saber se a confiança e o empenhamento são antecedentes ou 

resultados da relação internacional e qual a sua influência sobre a 

performance, é proposta por Samiee e Walters (2003) como investigação 

futura. Em reforço da relevância do tema, os autores referem que “o impacto e 

o papel da confiança e do empenhamento no estabelecimento e manutenção 

de relações de marketing é uma área merecedora de mais atenção.” De facto, 

é ainda grande a ambiguidade sobre o papel da confiança, considerada 

segundo diferentes níveis de análise, e sobre a sua influência na performance 

(Zaheer et al., 1998). Também Ambler e Styles (2000) questionam se uma 

relação “satisfatória” implica que essa relação apresente melhor performance, 

já que embora lucrativa, não tenha que ter obrigatoriamente boa qualidade. Os 

autores referem que o nível de confiança pode ser um resultado da 

performance, mais do que um determinante dela. Referem ainda que, para ser 

eficaz, uma relação de negócios deve integrar, entre outros factores, a 

confiança. 

 

A confiança desempenha um papel nuclear no desenvolvimento de modelos de 

relações comprador-vendedor (e.g. Wilson, 1995), podendo representar uma 

alternativa economicamente viável a outros mecanismos de controlo (Aulakh et 

al., 1996) e uma via para a criação de vantagem competitiva sustentada 

(Skarmeas e Katsikeas, 2001). A confiança reduz a complexidade e a incerteza 

mais depressa e de forma mais económica do que outros mecanismos, com 
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efeitos positivos sobre a performance (Baughn et al., 1997, citados por Parkhe, 

1998 b). 

 

Zaheer et al. (1998) referem que, na bibliografia sobre organizações e sobre 

estratégia, a confiança tem sido considerada como origem de vantagem 

competitiva, enquanto na bibliografia sobre economia das organizações, à 

confiança é atribuído o papel de redutor de comportamentos oportunistas, de 

custos de transacção e, consequentemente, gerador de eficiência. 

 

Para além dos citados, à confiança são também atribuídos papéis de ser capaz 

de influenciar a performance e a eficiência e de substituto de formas de gestão 

hierárquica (Aulakh et al., 1996), podendo assumir a forma de comunicação 

aberta e a troca de informação, coordenação de tarefas, acordos informais, 

vigilância e monitorização (neste caso significando baixa confiança) (Currall e 

Inkpen, 2002). 

 

Parkhe (1998 b) refere dois tipos de mecanismos geradores de confiança: 

1 - a existência de garantias implícitas, tais como certificações e associações 

de que se faz parte; 

2 - mecanismos intermediários, que actuam pela redução da atractividade e/ou 

aumento dos custos de fazer batota ou ainda pelo aumento dos benefícios de 

cooperar. 

 

Sobre este último aspecto, Chen et al. (1998) apresentam a confiança como 

sendo um dos principais mecanismos de cooperação. Já anteriormente Dwyer 

et al. (1987) tinham identificado a confiança como sendo importante na 

compreensão das expectativas de cooperação, numa relação, sendo que um 

nível baixo de confiança incentivava atitudes mais desfavoráveis para com os 

fornecedores.  

 Andaleeb (1995) argumenta que “a confiança dá garantias razoáveis de que os 

objectivos e resultados desejados serão alcançados, salvo circunstâncias 

imprevistas”, transmitindo “uma sensação de garantia psicológica”, sendo certo 

que a sua ausência não permite ter tais garantias, gerando incerteza e 

dificultando a cooperação. 
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A importância da confiança tem sido descrita e evidenciada de múltiplas 

maneiras. 

 

Blois (1998) refere que, para alguns autores, a criação de empenhamento pelo 

fornecedor e de confiança entre as partes envolvidas, visando o 

desenvolvimento de trocas relacionais bem sucedidas, constituem a essência 

do marketing relacional. Para Johnson et al. (1996), “a confiança é a chave 

para uma relação cooperativa”. Morgan e Hunt (1994) referem a essencialidade 

da confiança no desenvolvimento de parcerias de longo prazo, razão pela qual 

a confiança assumiu um papel nuclear no desenvolvimento da teoria de 

marketing (Dwyer et al., 1987). Pressey e Mathews (2000) concluem que, 

quando a relação é um objectivo, é importante construir confiança e 

empenhamento, qualquer que seja a indústria em análise. Por sua vez, para 

Selnes e Sallis (2003), a confiança devia ela mesma ser um objectivo, já que o 

seu aumento é benéfico quando a relação exibe um nível de confiança baixo. 

Chryssochoidis e Theoharakis (2004), (citando Berry e Parasuraman, 1991), 

referem que as relações fornecedor–cliente requerem confiança, sendo mesmo 

parte integrante do desenvolvimento dessas relações (Dion et al., 1995, citados 

por Swift, 1999). Para Rundh (2001) a capacidade da empresa em atrair 

clientes depende, entre outros factores, do seu “capital de confiança”, já que, 

se muitos aspectos “não podem ser formalizados ou baseados em critérios 

legais” (Conway e Swift, 2000), então as relações têm que “basear-se em 

confiança mútua” (Swift, 1999); no entanto, segundo Palmer (1996), a 

legislação, em muitos mercados consumidores, tem reduzido a necessidade de 

relações de confiança. Igualmente, mediante certas condições, como um 

âmbito estreito, uma escala pequena, as tecnologias serem periféricas, os 

produtos pouco importantes e os mercados geográficos servidos pela relação 

serem marginais, então a importância do desenvolvimento de confiança na 

relação será menor (Parkhe, 1998 b).  

 

Particularmente em negócios internacionais, devido à maior incerteza que os 

caracteriza e à distância psíquica que pode existir entre as partes, a confiança 

assume um papel importante (Skarmeas e Katsikeas, 2001). Conway e Swift 
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(2000) referem que a distância psíquica pode ser, quer um determinante, quer 

uma consequência, da confiança; Child (2001) acrescenta que um dos 

benefícios que resultam da existência de confiança, em relações entre 

membros de diferentes culturas, é a vontade em ultrapassar diferenças 

culturais. Aliás, é reconhecido que a capacidade de confiar pode, ela própria, 

ser um traço cultural: os gestores japoneses, por exemplo, têm níveis de 

confiança mais elevados e uma orientação de mais longo prazo (Hennart e 

Zeng, 2002).  

 

Se num contexto doméstico os compradores privilegiam a busca de uma 

proposta melhor, já num contexto internacional, percebido como mais 

arriscado, provavelmente a escolha do fornecedor vai recair sobre aquele que 

minimize o risco de falha (Liang e Parkhe, 1997). Aliás, uma diferença 

importante entre confiança e dependência é que, se a primeira conduz a uma 

redução da incerteza, a segunda contribui para o seu aumento (Hewett e 

Bearden, 2001). Também confiança, empenhamento e satisfação são 

construturas diferentes, o que é facilmente compreensível se analisarmos, por 

exemplo, o efeito da incerteza da envolvente sobre cada uma delas,  

respectivamente, negativo, não significativo e positivo (Geyskens et al., 1998). 

 

Refira-se ademais que, segundo uma das abordagens à confiança, esta é 

dispensável quando não exista vulnerabilidade, já que os resultados não terão 

consequências para a parte que confia, sendo necessária apenas quando os 

danos excedam os ganhos económicos esperados (Deutsch, 1962, citado por 

Boersma et al., 2003; Parkhe, 1998 b), caso contrário a "confiança seria uma 

questão de simples racionalidade económica" (Hosmer, 1995). 

 

6.2.1 – ABORDAGENS TEÓRICAS À CONSTRUTURA CONFIANÇA 

 

A confiança tem sido tratada na bibliografia segundo duas perspectivas 

(Moorman et al., 1992): 

- Uma abordagem vê a confiança como “uma convicção, sentimento ou 

expectativa sobre a confiabilidade do parceiro de troca, que resulta da perícia, 
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fiabilidade ou intencionalidade do parceiro”. Anderson e Weitz (1990), Dwyer e 

Oh (1987) e Schurr e Ozane (1985) (citados por Moorman et al.,1992) são 

alguns dos que preconizam esta abordagem. 

 

- Outra abordagem vê a confiança como “uma intenção comportamental ou 

comportamento que reflecte o facto de se poder contar com um parceiro 

(“reliance”) e envolve vulnerabilidade e incerteza da parte de quem confia” 

(Coleman, 1990; Deutsch, 1962; Giffin, 1967; Schlenker, Helm e Tedeschi, 

1973; Zand, 1972, citados por Moorman et al., 1992). Esta perspectiva sugere 

que sem vulnerabilidade a confiança é dispensável e que a incerteza é crítica 

para a confiança. 

 

Para Moorman et al. (1992), quer a convicção quer a intenção comportamental 

têm que estar presentes para que exista confiança. 

 

O conceito de confiança é caracterizado por Argandoña (1999) da seguinte 

maneira: a confiança é “interpessoal, situacional em vez de global (confiança  

posta numa pessoa em particular), voluntária (não compulsória), livre 

(nenhuma das partes consegue controlar suficientemente o comportamento da 

outra), empenhada (já que cada parte depende da outra), consciente (cada 

parte é conhecedora da confiança da outra), vulnerável, relevante (as 

consequências de uma quebra de confiança não são insignificativas para a 

outra parte), dinâmica com o tempo, orientada para a acção, incerta, baseada 

na comunicação e experimental.” 

 

São três as formas de confiança geralmente referidas (e.g. Parkhe, 1998 b):  

 

1 - confiança baseada nos processos, que resulta ”da forma como se 

comportam” (Conway e Swift, 2000) e que emerge de transacções repetidas ou 

de relações, e de que Parkhe (1998 b) diz que se desenvolve a partir do próprio 

processo de troca, de interacções passadas ou esperadas no futuro. Parkhe 

(1998) acrescenta que, na construção de confiança baseada nos processos, a 

fiabilidade das interacções gera uma impressão de que o parceiro é digno de 
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confiança. Para Siguaw et al. (1999), a confiança depende principalmente das 

experiências prévias e dos esforços de cooperação das partes; 

 

2 - confiança baseada nas características, que resulta da semelhança social, a 

que Conway e Swift (2000) se referem como a confiança ”por serem quem 

são”. Elg (2002) argumenta que a confiança pode basear-se na reputação geral 

da empresa; 

 
3 - confiança institucional, baseada em estruturas sociais formais, como por 

exemplo um contrato (Zucker, 1986, citado por Solberg e Nes, 2002), “e não na 

cooperação passada ou futura ou nas características do parceiro” (Parkhe, 

1998 b). 

 

Schmitz (1999) refere-se à confiança baseada nas características (do parceiro) 

como confiança atribuída e à confiança baseada nos processos (de fazer 

negócio com um parceiro) como confiança conquistada. 

 

Para Doney e Cannon (1997) o desenvolvimento de confiança apoia-se na 

formação de expectativas da parte que confia sobre os motivos e 

comportamentos daquele que é objecto de confiança. 

Os autores identificam e caracterizam cinco processos de desenvolvimento da 

confiança, cada qual desencadeado por factores que podem remeter para mais 

do que um processo de construção de confiança. 

 

Os processos apresentados são: o processo de cálculo, o processo de 

predição, o processo de capacidade, processo de intencionalidade e o 

processo de transferência, que a seguir se descrevem pela mesma ordem. 

 

1 - A confiança pode estar associada a um processo que envolve calculismo 

(Williamson, 1991, citado). Como forma de assegurarem que os produtos que 

recebem têm elevada qualidade, os clientes estão dispostos a pagar preços 

mais elevados; este procedimento tem como consequência, para o fornecedor, 

um aumento dos custos de enganar o cliente, já que a quebra de confiança 

deste pode comprometer a continuidade de rendimentos prémio, resultantes de 
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compras futuras. Trata-se de uma perspectiva instrumental, que concebe a 

confiança como as vantagens de longo prazo que a relação pode proporcionar 

e que é construída evidenciando as desvantagens de longo prazo que um 

comportamento oportunista geraria (Elg, 2000, citado por Elg, 2002). Sobre 

este processo, Ariño (1997) (citado por Argandoña, 1999) diz que a confiança 

assim gerada, baseada apenas em critérios económicos, será provavelmente 

muito precária. 

 

2 - O processo de predição baseia-se na capacidade de uma das parte em 

prever o comportamento da outra, pela repetição de interacções. Se as 

promessas são cumpridas pelo fornecedor, repetidamente, esse 

comportamento gera confiança no cliente. 

 

3 - O processo de capacidade apoia-se na determinação da capacidade da 

outra parte em cumprir obrigações, baseando-se na dimensão credibilidade da 

confiança.  

 

4 - No processo de intencionalidade, a parte que confia interpreta as palavras e 

os comportamentos do parceiro, tentando conhecer as suas intenções na troca.  

 

5 - O processo de transferência sugere que a confiança (ou a falta dela) pode 

ser transferida, de uma fonte em que se confia para outra, com a qual a parte 

que confia tem pouca ou nenhuma experiência directa. 

 

Para Parkhe (1998) a construção de confiança em alianças internacionais deve 

ser um processo lento e que requer a compreensão das vias e do tempo 

próprio para a alcançar. O autor refere ainda que a confiança pode ser eficaz 

na resolução de divergências estratégicas entre parceiros. 

 

Três formas de confiança foram identificadas (Barney e Hansen, 1994, citados 

por Parkhe, 1998 b): uma forma fraca, uma forma semi-forte e uma forma forte. 

 

A confiança é fraca quando há poucas oportunidades para a existência de 

comportamentos oportunistas, quando a qualidade dos bens pode ser avaliada 
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a baixo custo e em trocas que não requerem investimentos específicos na 

transacção. 

 

A forma semi-forte de confiança ocorre quando as partes estão protegidas por 

vários mecanismos, os quais se traduzem em custos (sociais e económicos) 

para a parte que actue de forma oportunista. 

 

A forma forte de confiança ocorre quando a vulnerabilidade dos parceiros é 

considerável, sem prejuízo da existência de mecanismos de protecção, ”porque 

um comportamento oportunista violaria os valores, princípios e standards de 

comportamento que foram “internalizados” pelos parceiros”. Nestas relações 

predominam as avaliações sociopsicológicas, em vez de avaliações mais 

racionais, baseadas em critérios económicos. 

 

No entanto, Dyer e Singh (1998) (citando Granovetter, 1985) referem a 

existência de um paradoxo da confiança, significando que, “embora a confiança 

estabeleça normas e expectativas de comportamento apropriado, a diminuição 

da percepção de risco na troca fornece oportunidade para abusos através de 

oportunismo.” 

 

O estudo da confiança em relações de troca pode ser difícil quando a sua 

avaliação é feita num determinado momento e não através de um estudo 

longitudinal. A dificuldade resulta de as variáveis relacionais poderem estar 

activas, sendo “o centro do processo de desenvolvimento da relação”, ou 

latentes, e possivelmente activas de novo, se algum incidente o justificar, 

conforme a fase que a relação atravessa (Wilson, 1995). Palmer (2000) refere 

que “as relações atravessam ciclos, em que a distribuição do poder, 

dependência e empenhamento podem mudar assimetricamente entre 

parceiros”. 

 

No que se refere à confiança, Wilson (1995) propõe que o seu desenvolvimento 

comece com a interacção inicial, podendo tornar-se latente na fase de 

manutenção da relação. A conclusão de Grayson e Ambler (1999), de que a 

confiança só influencia as relações mais curtas, aponta no mesmo sentido e 
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corrobora o argumento de que a confiança só é importante nas primeiras fases 

da relação (Dwyer et al., 1987). Também Geyskens et al. (1998) sugerem que 

a importância da confiança diminui com o tempo, sendo que, pelo contrário, 

outras variáveis relacionais podem aumentar de importância. Parkhe (1998) 

argumenta que o nível de confiança varia com o estádio em que uma relação 

se encontra. De referir também que Boersma et al. (2003) verificaram que, 

numa joint venture internacional, eram diferentes os factores que influenciavam 

diferentes dimensões da confiança, em cada uma das fases do 

empreendimento, evoluindo “de factores egoístas para factores não-egoístas”. 

 

6.2.2 – DEFINIÇÕES DE CONFIANÇA 

 
Várias teorias, como a Teoria Social da Troca, a “Contractual Relations 

Theory”, (Macneil, 1980) a “Trust Theory” (Gambetta, 1988) a “Organisational 

Theory”, bibliografia sobre desenvolvimento moral e literatura sobre relações de 

troca entre compradores e vendedores, têm servido de suporte a definições de 

confiança (O’Malley e Tynan, 1997); tal facto parece natural se atentarmos no 

argumento de que “a confiança é uma integração complexa de dimensões 

psicológicas, sociológicas e económicas” (Parkhe, 1998 b), o que pode levar a 

que diferentes enfoques sejam adoptados. 

 

No entanto, as definições de confiança têm pontos em comum, o que poderá 

dever-se a um consenso alargado quanto ao seu significado ou ao facto de 

estarem em causa definições operacionais cujo objectivo é avaliar a existência 

de confiança numa relação (O’Malley e Tynan, 1997). Os aspectos 

identificados por estes autores foram: “as convicções/expectativas de A; a 

integridade das intenções de B; a integridade do comportamento de B; a 

satisfação das necessidades de A; a ausência de resultados negativos para B; 

a existência de confiança suficiente para entrar numa relação; uma orientação 

para o futuro”.  

 

Também Parkhe (1998 b) identificou aspectos comuns a algumas das 

definições de confiança: 

- à confiança está inerentemente associada incerteza quanto ao futuro; 
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- a confiança implica vulnerabilidade, isto é, o risco de perder algo de valor; 

- a confiança é concedida a alguém cujo comportamento não está sob controlo 

do próprio. 

 

Em consequência disso, Parkhe (1998 b) refere que a confiança será tanto 

mais necessária quanto maior for a incerteza e o potencial de perda e quanto 

menor for o controlo exercido por um parceiro. 

 

Muitas das definições de confiança convergem na assunção de que ela “diz 

respeito à vontade de uma pessoa ou grupo em relacionar-se com outra na 

convicção de que as acções da outra serão benéficas e não prejudiciais, 

mesmo que tal não possa ser garantido” (Child, 2001). No mesmo sentido, 

Sanzo et al. (2003) argumentam que a maioria das definições de confiança 

apresenta-a como a convicção de uma empresa de que as acções 

empreendidas pelo parceiro serão benéficas para ela.  

Não obstante, para Blois (1998), a confiança é menos claramente definida do 

que o empenhamento, sendo por vezes equiparada à fiabilidade (reliability), 

mas geralmente assumida como uma aceitação de vulnerabilidade à possível, 

mas não esperada, má-fé do parceiro. Também Husted (1989) (citado por 

Hosmer, 1995) refere que é difícil definir confiança devido à existência de “uma 

tal variedade de abordagens ao conceito”. Por esta razão, Hosmer (1995) 

apresenta várias definições de confiança, com base em abordagens das 

expectativas individuais, relações interpessoais, trocas económicas, estruturas 

sociais e princípios éticos.  

 

Para Wilson (1995), a maioria das definições de confiança reflecte a convicção 

de que um parceiro de relação actuará segundo o melhor interesse da outra 

parte. Para O’Malley e Tynan (1997), as definições de confiança pecam pela 

omissão de que ela “é em si uma orientação distinta de outras convicções ou 

expectativas” e precisa de incluir “elementos não-racionais”.  
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Na bibliografia sobre relações inter-organizacionais é possível identificar duas 

concepções gerais de confiança: segurança16 ou previsibilidade nas 

expectativas sobre o comportamento da outra parte e segurança na 

benevolência (goodwill) da outra parte (Zaheer et al., 1998). A definição 

proposta por estes autores baseia a confiança inter-organizacional em três 

componentes: fiabilidade, previsibilidade e equidade (“fairness”). 

 

Michell et al. (1998) apresentam as diferentes concepções que têm sido 

propostas para a confiança: confiança concebida como uma convicção na 

fiabilidade do parceiro e no cumprimento das suas obrigações (Schurr e Ozane, 

1985) ou como um comportamento de assunção de riscos (McAllister, 1995), 

com experiências satisfatórias resultando em níveis previstos de performance 

futura (Kellerman, 1987) e uma vontade implícita de contar com o mesmo 

parceiro para o futuro (Moorman et al., 1993). 

 

A confiança pode ser vista como uma acção (e.g. colocar o destino duma parte 

nas mãos da outra) ou como uma expectativa (e.g. a probabilidade percebida 

respeitante à confiança futura no parceiro) (Currall e Inkpen, 2002). 

 

Para Hewett et al. (2002) a confiança pode ser concebida como a aceitação de 

risco, numa relação (Sheppard e Sherman 1998, citados), como as convicções 

quanto ao comportamento de outrem (Moorman et al. 1992) ou como um traço 

de personalidade (Dwyer e LaGace 1986, citados). 

 

Morgan e Hunt (1994) acrescentam que existe confiança quando uma parte 

tem segurança na fiabilidade e integridade do parceiro. A segurança está 

associada à consistência, competência, honestidade, equidade, vontade em 

fazer sacrifícios, responsabilidade, prestabilidade (ajuda) e benevolência 

(Buttle, 1996).  

 

A definição de Morgan e Hunt (1994) não inclui a intenção comportamental de 

vontade de contar com a segurança, proposta por Moorman et al. (1993), que a 

                                                 
16 No original em inglês “confidence” 
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consideram um aspecto crítico da conceptualização da confiança, 

argumentando que a confiança será limitada se se acredita que um parceiro é 

digno dela, sem que no entanto exista vontade de contar com esse parceiro. 

 

Sobre a definição de Moorman et al. (1993), Grönroos (1994) refere que ela 

impõe uma convicção de que o parceiro é digno de confiança em resultado da 

sua perícia, fiabilidade ou intencionalidade. Além disso, nessa definição, a 

confiança é vista como uma intenção comportamental ou comportamento que 

significa que se conta com o parceiro e envolve incerteza e vulnerabilidade 

daquele que confia. Também McAllister (1995) argumenta que a confiança 

envolve as convicções sobre os outros, mas também uma vontade de fazer uso 

desse conhecimento como base para a acção. 

 

No entanto, a opinião de Morgan e Hunt(1994) é de que poderá ser adequado 

incluir a “vontade” na medida da confiança, sendo no entanto “desnecessária 

ou redundante” a sua inclusão, devendo a vontade ser vista como um resultado 

da atitude e não como um elemento da definição. 

 

Por fim, refira-se que Ulaga e Eggert (2006) consideram a definição de Doney e 

Cannon (1997) (que abaixo se reproduz) “relevante num contexto de compra 

industrial”, opinião que aliás partilhamos. Argumentam os autores que, numa 

relação business-to-business, o cliente tenta reduzir o seu risco percebido e 

que, na selecção de um fornecedor, dão prioridade a critérios como um 

desempenho fiável (credibilidade) e demonstração de interesse no bem-estar 

do comprador (benevolência).  

 

Seguidamente apresentamos um quadro resumo (Quadro 10) das definições 

de confiança referidas na bibliografia por nós utilizada. 
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Quadro 10 - Quadro resumo das definições de confiança 
AUTOR FONTE DEFINIÇÃO 
Deutsch (1958) Hosmer (1995) É a escolha não-racional de uma pessoa confrontada com 

um evento incerto em que o a perda esperada é maior do 
que o ganho esperado. 

Mencionada como uma das 
primeiras definições 
académicas 

Hosmer (1995) Uma expectativa optimista dum indivíduo sobre o 
resultado de um evento. 

Golembiewski e McConkie 
(1975)  
 

Hosmer (1995) A confiança implica “contar com” ou segurança num 
evento, processo ou pessoa. 

Gambetta (1988)  
 

Hosmer (1995) “A probabilidade de que um actor económico tome 
decisões e empreenda acções que sejam benéficas ou pelo 
menos não sejam prejudiciais para outro”. 

Hosmer (1995) Hosmer (1995) “Confiança é a expectativa optimista de uma pessoa, 
grupo ou empresa do comportamento de outra pessoa, 
grupo ou empresa num esforço comum ou troca 
económica, sob condições de vulnerabilidade e 
dependência da parte que confia, com o objectivo de 
facilitar a cooperação entre ambas as partes, que resultará 
num ganho conjunto final, mas, dada a falta de métodos 
eficazes de cumprimento contratuais, hierárquicos, legais 
ou sociais, contando com os deveres voluntariamente 
aceites pela parte em quem é depositada confiança de 
proteger os direitos e interesses de todos os outros 
envolvidos no esforço ou troca.” 
 

Hosmer (1995) Hosmer (1995) Confiança é, por parte de uma pessoa, grupo ou empresa, 
poder contar com um dever, voluntariamente aceite por 
outra pessoa, grupo ou empresa, de reconhecer e proteger 
os direitos e interesses de todos os outros envolvidos num 
esforço conjunto ou troca económica. 
 

Hosmer (1995) Hosmer (1995) É o resultado de um comportamento “certo”, “justo” e 
“sério” (fair)- isto é decisões e acções moralmente 
correctas baseadas em nos princípios éticos de análise -  
que reconhece e protege os direitos e interesses de outros 
na sociedade. 

 
 
Hosmer (1995) 

 
 
Hosmer (1995) 

 
 
Confiança é a expectativa, de uma pessoa grupo ou 
empresa, de um comportamento eticamente justificável – 
ou seja, decisões moralmente correctas e acções baseados 
em princípios éticos de análise – por parte de outra 
pessoa, grupo ou empresa num esforço comum ou troca 
económica. 
 

Hakansson (1982)  

 

Hakansson (1982) “Parte da “atmosfera” da relação. 

Schurr e Ozane (1985) -  
 

O’Malley e Tynan 
(1997) 

"A convicção de que a palavra de uma parte ou promessa 
é fiável e que ela cumprirá as suas obrigações numa 
relação de troca. 

Dwyer, Schurr e Oh (1987) 
 

Dwyer, Schurr e 
Oh (1987) 
 

A expectativa de uma parte de que a outra parte deseja 
coordenação, cumprirá as obrigações e fará o possível 
pela relação. 

Bradach e Eccles (1989) 
 

O’Malley e Tynan 
(1997) 

“Implicitamente queremos significar que a probabilidade 
de que ele leve a cabo uma acção que seja benéfica, ou 
que pelo menos não seja prejudicial, para nós, é 
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suficientemente grande para que consideremos entrar em 
alguma forma de cooperação com ele. A confiança é um 
tipo de expectativa que alivia o medo de que o nosso 
parceiro de troca aja de forma oportunista”. 

Anderson e Narus (1990)  
 

Anderson e Narus 
(1990) 

"A convicção da empresa de que outra empresa 
empreenderá acções que resultarão em acções positivas 
para a empresa, bem como não empreenderá acções não 
esperadas que conduziriam a resultados negativos para a 
empresa”. 

Anderson e Weitz (1990)  
 

O’Malley e Tynan 
(1997) 

Uma parte acredita que as suas necessidades serão 
satisfeitas no futuro por acções tomadas pela outra parte. 

Crosby, Evans e Cowles 
(1990) 
 

O’Malley e Tynan 
(1997) 

“A confiança do cliente em contextos de vendas 
relacionais pode ser definida como uma convicção segura 
de que se pode confiar que o vendedor actue por forma a 
servir o interesse de longo prazo do cliente”. 

Moorman, Zaltman e 
Deshpandé (1992)  
 

Moorman, Zaltman 
e Deshpandé 
(1992)  
 

Uma vontade de contar com um parceiro de troca em 
quem se tem segurança. 

Morgan e Hunt (1994) -  
 

Morgan e Hunt 
(1994)  
 

“Nós conceptualizamos a confiança como existindo 
quando uma parte tem segurança na fiabilidade e 
integridade  do parceiro de troca”. 

Wilson (1995) 
 

Wilson (1995) 
 

“A maioria das definições de confiança envolve uma 
convicção de que um parceiro de relação actuará de 
acordo com os melhores interesses do outro parceiro”. 

Wilson e Möller (1995) 
 

O’Malley e Tynan 
(1997) 

“A confiança está relacionada de forma crítica com as 
percepções de uma parte das competências, perícia e 
conhecimento de outra, bem como das percepções dos 
indivíduos quanto aos motivos e intenções da outra 
parte”. 

Andaleeb (1996) 
 

Andaleeb (1996) 
 

“A confiança é aqui definida como a vontade de uma 
parte de se fiar nos comportamentos de outros, 
especialmente quando esses comportamentos têm 
implicações nos resultados para a parte que deposita 
confiança”. 

Creed e Miles (1996) 
 

O’Malley e Tynan 
(1997) 

A confiança é quer a expectativa específica de que as 
acções de outros sejam benéficos e não prejudiciais e a 
capacidade generalizada ter como garantido, ter como de 
confiança, um vasto rol de aspectos da ordem social”. 

 
 
Tyler e Kramer (1996) 
 

 
 
O’Malley e Tynan 
(1997) 

 
 
A confiança pode ser conceptualizada como uma 
orientação para a sociedade e para outros que tem 
significado social para além de cálculos racionais”. 

O’Malley e Tynan (1997) O’Malley e Tynan 
(1997) 

É uma convicção, expectativa, segurança ou percepção de 
que as motivações e intenções da outra parte são 
honradas e de que esta actuará com integridade. Como 
resultado deseja-se contar com a outra parte numa relação 
de troca no sentido de satisfazer as necessidades próprias. 
(fusão de todas as definições) ou mais sucintamente: uma 
expectativa de como outra parte actuará numa dada 
situação o que nos permite aumentar a nossa 
vulnerabilidade a essa parte no sentido da satisfação das 
nossas necessidades. 

Nicholson et al. (2001) Nicholson et al. 
(2001) 

“A segurança na fiabilidade e integridade da outra parte” 

Rotter (1967) Johnson et al 
(1996) 

A medida em que se pode acreditar na palavra ou 
promessa de outro 

Blau (1964) Marshall (2003) A convicção de uma pessoa de que outra cumprirá as suas 



Pág. - 216 - 

obrigações e que de uma maneira geral fará o que puder 
Thorelli (1986) Johnson et al 

(1996) 
Confiança é a assunção de que os parceiros cumprirão as 
suas obrigações transaccionais 

Garbarino e Johnson 
(1999) 

Garbarino e 
Johnson (1999) 

A segurança do cliente na qualidade e fiabilidade dos 
serviços oferecidos. 

 
Doney e Cannon (1997).  
 

 
Doney e Cannon 
(1997).  
 

 
A credibilidade percebida e a benevolência de um alvo de 
confiança. 

Boersma et al. (2003) 
 

Boersma et al. 
(2003) 
 

Confiança é “sobre a expectativa de que uma parte é 
fiável no cumprimento dos acordos, desempenhará o seu 
papel de forma competente e actuará de forma honrada 
mesmo quando faz promessas ou tenha dado garantias de 
performance”. 
 

Selnes e Sallis  (2003) 
 

Selnes e Sallis 
(2003) 
 

Confiança relacional é a capacidade percebida e vontade 
da outra parte em actuar de forma a considerar o interesse 
de ambas as partes na relação. 

Elg (2002) 
 

Elg (2002) 
 

Contar com a integridade e fiabilidade do parceiro de 
troca e na sua propensão para favorecer vantagens de 
longo prazo, geradas pela relação, em detrimento de 
ganhos de curto prazo obtidos por comportamento 
oportunista. 
 

Baier (1986) Blois (2003) É a aceitação de vulnerabilidade  à possível mas não 
esperada má fé (ou falta de boa-fé) relativamente a si.  
 

Carnevale, Pruitt e 
Carrington (1982) 

Marshall (2003) Uma expectativa concomitante de que o outro (numa 
díade) retribuirá. 

Marshall (2003) 
 

Marshall (2003) 
 

Confiança numa relação de canal baseia-se na convicção 
de que o parceiro é capaz de (credibilidade) e irá 
(benevolência) de encontro às expectativas no 
cumprimento de obrigações com as quais concordou, 
implícita ou explicitamente. 
 

Sabel, 1993 
 

Parkhe (1998 b) 
 

É a segurança mútua de que nenhuma parte numa troca 
explorará as vulnerabilidades da outra” 

Mayer, Davis e 
Schoorman, 1995 
 

Parkhe (1998 b) 
 

É a vontade de uma parte em ser vulnerável às acções de 
outra parte, baseada nas expectativas de que a outra 
empreenda uma acção determinada importante para quem 
confia, independentemente da capacidade de monitorizar 
ou controlar essa outra parte. 

McAllister (1995) McAllister (1995) Confiança interpessoal é “a medida em que uma pessoa 
tem confiança em, e tem vontade de actuar com base nas, 
palavras, acções e decisões de outra”. 

Zaheer et al. (1998) 
 

Zaheer et al. (1998) 
 

Confiança interpessoal refere-se à medida em que um 
agente na fronteira entre os dois lados (“boundary-
spanning”) confia no seu interlocutor  na outra 
organização. 
 

Zaheer et al. (1998) 
 

Zaheer et al. (1998) 
 

Confiança inter-organizacional é a medida da confiança 
depositada na outra organização pelos membros da 
organização focal. 
 

Zaheer et al. (1998) 
 

Zaheer et al. (1998) 
 

É a expectativa de que um actor (1) seja digno de 
confiança no que respeita ao cumprimento das suas 
obrigações (Anderson e Weitz, 1989) (2) actuará de 
forma previsível, e (3) actuará e negociará de forma justa 
quando houver a possibilidade de oportunismo (Anderson 
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e Narus, 1990; Bromiley e Cummings, 1995). 
 

Jap (1999) Jap (1999) É a capacidade de prever as acções da outra parte na 
relação de forma fiável e a convicção de que a outra parte 
não actuará de forma oportunista mesmo tendo 
oportunidade para tal . 
 

 
 
6.2.3 – DIMENSÕES DA CONSTRUTURA CONFIANÇA 

 
Segundo Geyskens e Steenkamp (1995) (citados por Buttle 1996) é consensual 

que a confiança compreende dois elementos fundamentais: confiança na 

honestidade do parceiro e confiança na benevolência do parceiro.  

 

Confiança na benevolência do parceiro pode ser definida como “a convicção de 

um membro de canal de que o parceiro está genuinamente empenhado nos 

seus interesses ou prosperidade e está motivado para buscar ganhos 

conjuntos” (Geyskens et al., 1998) ou como a convicção de que o parceiro está 

interessado na prosperidade da empresa e não empreenderá acções 

inesperadas que a afectem negativamente (Kumar et al., 1995, citados por Van 

Bruggen et al., 2005). Boersma et al. (2003) referem que a confiança com base 

na benevolência tem também sido designada como confiança com base na boa 

vontade (“goodwill”) (e.g. Sako, 1992), confiança baseada no carácter 

(Gabarro, 1978) e confiança comportamental (Nooteboom, 1996). 

 

Confiança na honestidade do parceiro pode ser definida como “a convicção de 

que o parceiro é fiável, mantém a sua palavra, cumpre as obrigações do seu 

papel e é sincero” (Anderson e Narus, 1990; Dwyer e Oh, 1987, citados por 

Geyskens et al., 1998). Também Sanzo et al. (2003) conceptualizam a 

confiança segundo as componentes honestidade, isto é, a convicção de que o 

parceiro cumprirá as promessas, e benevolência, isto é, a convicção de que o 

parceiro está interessado na prosperidade da empresa. No entanto, estes 

autores não separam as duas componentes, atendendo à quantidade de 

informação que seria necessário recolher. De referir que os resultados de 

Kumar et al. (1995 a) (citados por Hewett et al., 2002) suportam a 

conceptualização da confiança segundo as dimensões honestidade e 



Pág. - 218 - 

benevolência. 

 

Helfert et al. (2001) e Walter,  et al. (2003), para além das dimensões 

honestidade e benevolência, incluem a dimensão competência, isto é, a 

convicção de que o parceiro tem competência para actuar em benefício da 

relação (e.g. Moorman et al., 1992). Para Argandoña (1999), acreditar no 

parceiro consiste em, primeiramente, estabelecer a competência dele, 

(dimensão objectiva) e seguidamente determinar o grau de credibilidade 

(“trustworthiness”) a conferir ao seu testemunho. 

 
A concepção de Doney e Cannon (1997) contempla a credibilidade percebida, 

isto é, a expectativa de que a palavra ou declaração escrita do parceiro são 

fiáveis e a benevolência, isto é, a medida em que um parceiro está 

genuinamente interessado na prosperidade do outro e motivado para procurar 

ganhos em conjunto. Segundo Van Bruggen et al. (2005), “confiança na 

credibilidade do parceiro é a convicção de que o parceiro mantém a palavra, 

cumpre as obrigações prometidas do seu papel e é sincero”. Se atentarmos 

nesta definição de credibilidade, verificamos que em grande medida 

corresponde à descrição de honestidade. 

 

Nicholson et al. (2001) definem confiança como a segurança na fiabilidade e 

integridade da outra parte”, equiparada a credibilidade por outros autores que 

também acrescentam a dimensão benevolência (Kumar et al., 1995, citados). 

Kumar (1996) argumenta que, no entanto, honestidade e segurança 

(“dependability”) nem sempre promovem a confiança. O autor exemplifica, 

dizendo que, se um actor promete aplicar sanções a um outro e cumpre essa 

promessa, certamente está a ser honesto e seguro mas não será digno de 

confiança. Segundo o autor, é necessário que cada parte acredite que a outra 

está interessada na prosperidade da primeira e que nenhuma delas agirá sem 

previamente considerar o impacto dos seus actos sobre a outra, isto é, faça um 

acto de fé (“leap of faith”). Para Achrol (1997) existem três dimensões da 

confiança, a saber : um acto de fé, risco, isto é, a vontade de se tornar 

vulnerável, e um sistema de verificação auto regulador. 
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Outra perspectiva tem Williamson (1993) (citado por Jap, 1999), que refere que 

as relações de troca são calculadoras e que a explicação para a confiança 

reside na eficiência e credibilidade, sendo que a assunção de um acto de fé 

não representa senão uma actuação no próprio interesse,  a que Boersma et 

al. (2003) acrescentam que “a percepção de interesse próprio económico, na 

outra parte, parece ser uma fonte principal de confiança”.  

 

Outros autores distinguem entre confiança de base afectiva e confiança de 

base cognitiva, como por exemplo Marshall (2003), que usa estas bases como 

alternativas na avaliação das expectativas dos gestores e tomada de decisões 

em diferentes fases da relação com um parceiro. Esta distinção pode ser 

explicada porque um comportamento de cooperação pode ter uma origem 

emocional, de afecto pelo alvo de confiança, ou ter por base aspectos racionais 

para a concessão de confiança, ou ainda por uma conjugação das duas 

(Hosmer, 1995; Lewis e Wiegert, 1985, citados por Marshall et al., 2001; 

Marshall, 2003). Holm et al. (1996) referem que a confiança capta a parte mais 

afectiva da relação, enquanto a compreensão capta a parte mais cognitiva. 

 

Com o tempo, uma relação pode evoluir de calculadora, instrumental, para uma 

relação pessoal, ou seja dá-se a passagem de uma confiança de base 

cognitiva para uma confiança de base afectiva (Chen et al., 1998), o que é 

confirmado pelos resultados de Nicholson et al. (2001). McAllister (1995) obtém 

evidência da existência destas dimensões, verificando igualmente uma forte 

associação positiva entre elas. A interacção entre parceiros pode conduzir a 

laços de amizade, sendo que, antes que esta manifestação ocorra, a confiança 

baseia-se no interesse próprio percebido pelo parceiro (Boersma et al., 2003). 

Segundo uma perspectiva desenvolvimentista da confiança (e.g. McAllister, 

1995) as partes iniciam a cooperação por razões instrumentais, podendo 

evoluir para a formação de “um laço socio-emocional que ultrapassa uma mera 

relação de negócios”, isto é, para o desenvolvimento de confiança de base 

afectiva (Chen et al., 1998). Segundo estes autores, o papel de cada uma das 

bases, na construção de relações de cooperação, pode depender da cultura 

dos indivíduos. Também para Selnes e Sallis (2003), o desenvolvimento da 
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relação leva a que a confiança calculadora dê lugar a uma confiança relacional, 

a qual incorpora um forte elemento emocional. 

 

Doney e Cannon (1997) sustentam que as relações que assentam em 

confiança calculadora são as mais frágeis e as que têm níveis de confiança 

mais baixos, contrariamente a situações em que os desejos dos parceiros são 

interiorizados, levando à emergência de confiança através de um processo de 

intencionalidade. A confiança construída pela identificação próxima com o 

parceiro é também mais flexível às condições em mutação e mais robusta que 

a confiança calculadora (Lewicki e Bunker, 1995, citados por Boersma et al., 

2003). 

 

A confiança baseada na cognição é construída sobre o conhecimento da 

performance no desempenho do papel, enquanto a confiança baseada na 

afectividade constrói-se sobre laços emocionais entre os parceiros (McAllister, 

1995). A confiança de base cognitiva pode resultar da percepção de 

comportamentos de desempenho e das realizações do parceiro, como sejam a 

evolução da performance e aqueles comportamentos e concretizações que 

demonstram competência e fiabilidade, isto é, o cumprimento das 

responsabilidades de uma parte para com a outra e a partilha equitativa dos 

resultados (Chen et al., 1998). Para estes autores, a confiança de base 

cognitiva tem origem num interesse próprio, esclarecido, e é construída pela 

adesão a regras relativamente universais, enquanto a confiança de base 

afectiva resulta de um empenhamento na relação e demonstração de especial 

atenção para com a outra parte.  

 

A componente cognitiva da confiança resulta de que “nós escolhemos em 

quem confiamos, sobre que assuntos, em que circunstâncias, e baseamos esta 

escolha no que consideramos “boas razões”, constituindo evidência de 

confiança na credibilidade” (Lewis e Wiegert, 1985, citados por McAllister, 

1995). Por outro lado, os indivíduos “fazem investimentos emocionais em 

relações de confiança, exprimem preocupação genuína e atenção com o bem-

estar dos parceiros, acreditam nas virtudes intrínsecas destas relações e 
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acreditam que estes sentimentos são retribuídos”, (Pennings e Woiceshyn, 

1987, idem) isto é, desenvolvem uma componente emocional da confiança. 

 

Para além das dimensões afectiva e cognitiva da confiança, alguns autores 

incluem uma dimensão comportamental (e.g. Zaheer et al., 1998) que resulta 

das intenções, motivações ou benevolência de um parceiro (Moorman et al., 

1993, citados por Johnson et al., 1996). Michell et al. (1998) referem a natureza 

multidimensional da construtura confiança, compreendendo elementos 

comportamentais e elementos cognitivos. Na investigação destes autores, a 

confiança é relacionada com quatro dimensões que a predizem, sendo duas 

delas comportamentais (probidade e equidade) e duas cognitivas (fiabilidade e 

satisfação), as quais deverão estar associadas a vinte e quatro variáveis de 

segunda ordem. 

 

Zaheer et al. (1998) consideram que a confiança é composta pelas dimensões 

cognitiva, comportamental e emocional. De referir no entanto que, neste 

estudo, a forma emocional de confiança não emerge na confiança inter-

organizacional, mas somente na confiança interpessoal. 

Para Aulakh et al. (1996), as expectativas de comportamento têm uma 

componente estrutural e uma componente comportamental. A primeira refere-

se à confiança criada por “garantias mútuas e complementaridade de 

recursos”, enquanto a segunda diz respeito à segurança nas relações de troca. 

 

Sako (1992) (citado por Boersma et al., 2003) distingue três dimensões da 

confiança em relações entre empresas, a saber: confiança de base contratual, 

confiança com base na competência e confiança com base na benevolência. 

Sobre o desenvolvimento de confiança com base na benevolência, Dyer e 

Singh (1998) disseram que ele “está sujeito a considerável ambiguidade 

causal, porque é um processo muito complexo e específico de uma situação”. 

 

Boersma et al. (2003) identificam, no contexto de uma joint venture 

internacional, três bases da confiança: confiança com base em promessas, 
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confiança com base na competência e confiança com base na benevolência. 

As definições apresentadas pelos autores, para estas bases, são as seguintes:  

- Confiança com base em promessas é "uma expectativa de que se possa 

contar com uma parte para levar a cabo uma promessa verbal ou escrita”. 

- Confiança com base na competência é uma expectativa de que uma parte 

desempenhe o seu papel de forma competente (Barber, 1983, citado). 

- Para Sako (1992) (citado), "a chave para compreender a confiança baseada 

na benevolência é que não há promessas explícitas que se espera sejam 

cumpridas, como no caso da confiança de base contratual, nem standards 

profissionais fixos a serem alcançados, como no caso da confiança com base 

na competência". 

 

Enquanto a confiança com base na competência, fundada principalmente nas 

características da empresa e desenvolvida pelo resultado da sua performance, 

forma-se a partir de informação pública, a confiança baseada em promessas e 

a confiança com base na benevolência desenvolvem-se a partir da interacção 

pessoal.  

 

As verificações de Boersma et al. (2003) revelam a existência do predomínio 

da confiança baseada em promessas, nas primeiras fases de uma joint venture 

internacional, seguindo-se-lhe a confiança baseada na competência; a 

confiança com base na benevolência revelou-se importante durante todo o 

processo da joint venture. 

 
Tem sido referida a importância do conceito de promessa, numa relação, para 

assegurar a rendibilidade dos negócios (Grönroos, 1989, citado por Takala e 

Uusitalo, 1996), de tal maneira que, se as promessas não forem cumpridas, a 

relação não poderá ser mantida e desenvolvida (Grönroos, 1994), o que implica 

que as empresas deverão abster-se de entrar em relações quando não 

conseguirem cumprir as suas promessas (Hunt, 1997). Grönroos (1996) 

acrescenta que ao marketing cabe a responsabilidade de fazer e cumprir, as 

promessas feitas. 
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No domínio das relações interpessoais, Butler e Cantrell (1984) (citados por 

Hosmer, 1995) propuseram os seguintes componentes específicos da 

confiança: integridade, competência, consistência (fiabilidade, previsibilidade), 

lealdade e abertura (de espírito). 

 

6.2.4 – ANTECEDENTES DA CONFIANÇA 

 

Seguidamente, serão mencionados os principais antecedentes da confiança 

identificados na bibliografia. 

Sobre o assunto é importante salientar que a recolha efectuada por Geyskens 

et al. (1998); para o efeito apresentam um resumo de vinte e quatro artigos 

sobre os antecedentes e as consequências da confiança17. 

 

As acções tomadas pelas empresas em relações interdependentes são 

antecedentes causais da confiança (Anderson e Narus, 1990). No mesmo 

sentido, Chryssochoidis e Theoharakis (2004) sugerem que as acções dum 

exportador que melhorem a performance do serviço deverão aumentar a 

confiança nele. No entanto, Geyskens et al. (1998) verificam que a confiança 

apresenta correlações mais fortes com outros sentimentos, sendo as 

correlações com acções as que se seguem em termos de robustez. 

 

Dedicaremos particular atenção aos antecedentes da confiança que estão 

relacionados com a interacção entre empresas compradoras e vendedoras.  

A este respeito foi referido por Chryssochoidis e Theoharakis (2004) que o nível 

de cooperação entre as partes tem repercussão sobre a qualidade da relação e 

nomeadamente sobre a confiança. Também Anderson e Narus (1990) 

                                                 
17 Principais antecedentes da confiança: Idade (0,+) comunicação (+) semelhança cultural (0) 
assimetria de poder (-) cooperação (+) pericialidade do parceiro, semelhança (0, +), 
comportamento relacional de venda do parceiro (+), idade da relação (0), investimentos 
específicos do parceiro (+) cultura (0), dependência (-), satisfação (+), interdependência total 
(+), assimetria da interdependência (-), resultados favoráveis (+),   
 
Principais consequências da confiança: satisfação (+), estabilidade (+) desejo de continuar (0) 
percepção de continuidade (+) cooperação (+) performance (+,-,+ conforme as dimensões), 
orientação de longo prazo (+), empenhamento afectivo (+, +), empenhamento calculativo (-,-), 
empenhamento, atitude relativamente ao parceiro (+) atitude com lealdade (+) 
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consideram que a cooperação pode ser um antecedente causal da confiança, a 

qual, por sua vez, se pode traduzir em maior vontade de cooperar no futuro e 

assim sucessivamente. Parkhe (1998b) refere o “historial de cooperação em 

negócios passados” como uma das “fontes específicas de confiança”. Entre 

vários factores utilizados para construir e manter a confiança, numa joint 

venture internacional, Boersma et al. (2003) referem o “comportamento 

cooperativo”, o contacto pessoal directo, a manutenção de promessas (mesmo 

as que são  

pouco relevantes), o investimento financeiro, a reputação e a amizade. O 

estudo revelou ainda que a incompetência na resolução de problemas técnicos 

gera desconfiança. 

A análise de antecedentes da confiança, em alguns estudos, refere que os 

contactos directos, impessoais ou o simples conhecimento, (Morgan e Hunt, 

1994), a frequência das interacções e a dependência (Nicholson et al., 2001), 

um papel passivo a que um parceiro seja forçado (Jancic e Zabkar, 2002) e a 

duração da relação (Armstrong e Yee, 2001), não afectam a confiança nas 

relações. Estas verificações sugerem que a confiança precisa, além duma base 

cognitiva inicial, de uma base afectiva que, com o tempo, deverá “guiar” a 

confiança (Nicholson et al., 2001). 

 

Outros factores têm sido mencionados como geradores de confiança. 

Armstrong e Yee (2001) identificaram as intenções percebidas, a confiança 

organizacional, a robustez das relações pessoais, a fluência no dialecto, além 

da já referida semelhança percebida em valores culturais, como sendo os 

principais determinantes da confiança, em relações entre parceiros chineses, 

na Malásia. 

Parkhe (1998b), para além do “historial de cooperação em negócios passados”, 

considera como fontes de confiança, os efeitos de reputação resultantes de 

negócios passados e a existência de perspectivas quanto a negócios futuros. A 

confiança pode ainda ser vista como um resultado do processo de interacção 

(Swift, 1999) ou da partilha de informação (Matear et al., 2000).  
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Outra perspectiva é defendida por Boersma et al. (2003) que propõem que a 

confiança pode ser vista como um processo sequencial, constituído por 

diferentes estádios, em que o resultado de um estádio pode ser visto como 

uma entrada (“input”) do estádio seguinte. Estes autores verificaram que um 

comportamento eficaz do parceiro influencia positivamente a confiança 

baseada em promessas, enquanto a confiança baseada na benevolência é 

positivamente afectada por investimentos financeiros e a confiança com base 

na competência se desenvolve principalmente pela performance anterior da 

empresa. 

 
Os aspectos da semelhança entre parceiros também têm sido referidos como 

antecedentes da confiança. Assim, foi verificado que a semelhança percebida 

entre comprador e vendedor (Doney e Cannon, 1997), a semelhança de 

valores culturais entre eles (Armstrong e Yee, 2001) e a sensibilidade cultural 

de um parceiro focal, isto é, a tentativa de aproximação à cultura do parceiro 

(Johnson et al., 1996), são determinantes da confiança. 

Nicholson et al. (2001) afirmam que, quando “os valores… são semelhantes, o 

comportamento é mais facilmente compreendido e as atribuições mais 

facilmente feitas” e que a semelhança “pode criar um estatuto de pertença ao 

grupo”. No entanto, os resultados da investigação sugerem que, em relações 

mais antigas, a semelhança não está directamente relacionada com a 

confiança, sendo porém mediada pelo “gostar de” (“liking”), o que vem reforçar 

a importância duma componente afectiva da confiança. Para Johnson et al. 

(1996), a similaridade e a complementaridade são factores de previsão de 

“gostar de”, o que aumenta a probabilidade do desenvolvimento de confiança 

entre parceiros. 

 
6.2.5 – CONSEQUÊNCIAS DA CONFIANÇA 

 

Seguidamente serão referidas as principais consequências da confiança 

identificadas na bibliografia. 
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A confiança gera confiança, isto é, a confiança manifestada por um parceiro 

motiva e estimula a confiança do outro (Brach e Eccles, 1989, citado por 

Johnson et al., 1996), o que “sugere a presença de um ciclo de confiança” 

(Johnson et al., 1996). Argandoña (1999) refere que é necessário que alguém 

inicie este ciclo, isto é, alguém tem que depositar confiança num parceiro para 

que, depois, este último confie nele.  

Num contexto de uma aliança internacional, Johnson et al. (1996) argumentam 

que, se o comportamento de uma empresa evidenciar que ela confia no 

parceiro, então o parceiro sentir-se-á motivado para “sentir e esperar 

confiança”. Doney e Cannon (1997) referem a existência de uma forte ligação 

entre confiança numa díade e confiança depositada no fornecedor que a 

integra. No mesmo sentido aponta a verificação de que os parceiros de uma 

díade estão convencidos de que os parceiros em quem acreditam também 

acreditam neles (Kumar, 1996); porém, uma análise dos dados revela que esta 

convicção nem sempre corresponde à realidade, o que é evidenciado pela 

discrepância entre o nível médio de confiança dos fabricantes (5.8 pontos em 7 

pontos possíveis) e o nível médio de confiança apresentado pelos retalhistas 

(2.6 pontos em 7 pontos possíveis). 

Grönroos (1994) argumenta que, com frequência, não é evidente quem confia e 

quem é alvo de confiança, podendo os parceiros de uma relação assumir as 

duas posições. 

 

Sobre os efeitos da confiança sobre a performance conseguida, em relações 

de troca, têm sido apresentados argumentos e conclusões por vezes 

divergentes. 

 

Segundo Morgan e Hunt (1994) a confiança e o empenhamento são 

mediadores essenciais em trocas relacionais de sucesso; também para Achrol 

(1997) existe evidência de que a confiança é um determinante de factores 

críticos associados à performance. 

 

Siguaw et al. (1998) argumentam que é menos provável que um importador se 
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esforce e consiga uma boa performance quando confia menos num fornecedor 

do que em outros alternativos, talvez por atribuir mais valor a relações em que 

percebe elevada confiança recíproca (Samiee e Walters, 2003). Kumar (1996) 

apresenta um resultado quantificado do efeito da confiança colocada no 

fabricante sobre a performance do cliente. Assim, os retalhistas que 

apresentavam um nível de confiança mais elevado no fabricante realizavam 

setenta e oito por cento mais vendas do que os que tinham um baixo nível de 

confiança.  

 

Por outro lado, quando existe confiança entre os parceiros, é possível reduzir 

os custos de transacção do processo de troca (Wilson, 1995) e melhorar a 

eficiência operacional, pela anulação de actividades duplicadas (Scanzoni, 

1979, citado por Skarmeas e Katsikeas, 2001). Também Frazier (1999) refere 

que, provavelmente, a confiança e o empenhamento influenciam os custos de 

transacção. De acordo com Ouchi (1980), (citado por Cannon e Homburg, 

2001) a confiança aumenta a eficiência económica, isto é, elevados níveis de 

confiança permitem reduzir custos de transacção (Nordeweir et al., 1990, 

citados por Selnes e Sallis, 1999), pela redução do recurso a mecanismos de 

controlo formais, aumentando desta maneira a performance (MacNeil, 1980; 

Nooteboom et al., 1997, citados por Selnes e Sallis, 2003). Para Achrol (1997) 

toda a “vigilância directa dos comportamentos do outro é a antítese da 

confiança.” 

 

Segundo Nooteboom (1996) (citado por Boersma et al., 2003) é pela economia 

conseguida na especificação e monitorização dos contratos e em incentivos de 

natureza material à cooperação, que a confiança permite reduzir custos de 

transacção. Para além disso, quando a confiança entre empresas é elevada, os 

acordos são atingidos mais rápida e facilmente, o que reduz os custos de 

negociação (Zaheer et al., 1998). Li e Ng (2002) verificam que a confiança é 

um dos determinantes da selecção da forma de administrar um canal de 

distribuição. 

  

Outras investigações têm no entanto chegado a conclusões diferentes. Jap 

(1999) conclui que a confiança, embora facilite o processo relacional, tem no 
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entanto um efeito limitado sobre a performance. No mesmo sentido, Aulakh et 

al. (1996) verificaram que, numa parceria internacional, a confiança não estava 

significativamente relacionada com a performance. Também Chryssochoidis e 

Theoharakis (2004) verificam que “um nível mais elevado de confiança no 

exportador não tem um efeito discernível na probabilidade da díade alcançar 

vantagem competitiva”, o que pode significar que os clientes valorizam mais os 

aspectos objectivos da superioridade da oferta do que “avaliações subjectivas 

da confiança”. 

 

Outros estudos têm investigado a confiança como factor de previsão das 

intenções futuras dos clientes (e.g. Garbarino e Johnson, 1999), concluindo 

que “a confiança dita a probabilidade de interacção futura entre as partes” 

(Armstrong e Yee, 2001). O estudo destes últimos autores confirma a 

existência de uma relação positiva entre confiança e satisfação e o efeito desta 

sobre a antecipação de interacção futura. Para Doney e Cannon (1997) a 

confiança do cliente desempenha um papel importante nas interacções futuras, 

previstas, com um fornecedor que é alvo dessa confiança; os resultados do 

estudo comprovam que o nível de confiança tem influência no estabelecimento 

de relações de longo prazo, isto é, está positivamente relacionado com a 

probabilidade do comprador fazer negócio com esse fornecedor, no futuro. Os 

autores aconselham, por isso, a realização de investimentos significativos pelos 

fornecedores, no sentido de desenvolverem e manterem a confiança dos 

clientes. Também Zhao e Cavusgil (2006) verificam que a confiança do cliente 

no fornecedor está positivamente relacionada com a orientação de longo prazo 

do primeiro relativamente ao segundo. 

Segundo Ganesan (1994) (citado por Zhao e Cavusgil, 2006) são três os 

mecanismos pelos quais a confiança afecta a orientação de longo prazo: 

1 - pela minimização do risco de comportamento oportunista;  

2 - pelo aumento da confiança do fabricante de que potenciais perdas de curto 

prazo poderão ser compensadas no longo prazo; 

3 - pela redução dos custos de transacção. 
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Estas vantagens podem assumir uma importância vital num canal de 

distribuição. 

 

Samiee e Walters (2003) referem que a confiança reforça as expectativas de 

envolvimento e interacção e Kennedy (1994) (citado por Armstrong e Yee, 

2001) verifica que a confiança no vendedor conduz à vontade de interagir 

novamente com ele. 

 

Selnes (1998) refere que a confiança pode ser um determinante importante do 

aprofundamento da relação, pela sua capacidade em reduzir o risco percebido, 

de forma mais eficiente do que outros mecanismos. 

 

No entanto, outros estudos apresentam resultados diferentes dos até aqui 

reportados. Tal é o caso da investigação de Moorman et al. (1992) que não 

conseguiu evidência de que a confiança ou o empenhamento fossem 

antecedentes da utilização dum serviço, em contradição com a teoria de 

marketing relacional. 

 

Associado ao comportamento futuro do cliente e à orientação de longo prazo 

está o conceito de lealdade, que segundo Narayandas (2005), em mercados 

business-to-business, pode ser definida como “um empenhamento em 

continuar a comprar um produto ou serviço, sejam quais forem as 

circunstâncias”. A lealdade também tem sido referida na bibliografia como um 

resultado da confiança. Para Day (2000 b), a conquista da lealdade do cliente 

resulta de um desempenho superior, que é convertido em satisfação e 

confiança e empenhamento mútuos. Na verdade, a confiança na capacidade 

de o fornecedor entregar o produto conforme contratado provavelmente 

contribui para lealdade do cliente (Dick e Basu, 1994). 

 

A cooperação tem sido apontada como um resultado da confiança. (e.g. 

Anderson e Narus 1990; Morgan e Hunt 1994). A este respeito, Hunt e Morgan 

(1994) concluem que a construção de relações cooperativas, com parceiros de 

negócio, tem que ser precedida pelo desenvolvimento de confiança e 



Pág. - 230 - 

empenhamento. Os resultados obtidos por Andaleeb (1995) também indicam 

que maior confiança se traduz em maior propensão para cooperar e as 

conclusões de Joshi e Stump (1999) sugerem um efeito positivo sobre a acção 

conjunta. Para Child (2001), a confiança entre parceiros, com origens culturais 

diferentes, incentiva o trabalho conjunto com o objectivo de fazer face a 

circunstâncias imprevistas. 

 
O efeito da confiança sobre o nível de conflito na relação também tem sido 

investigado. 

 

Vários estudos têm referido que a confiança reduz o conflito (Anderson e 

Narus, 1990) ao nível inter-organizacional, mas não ao nível interpessoal, 

(Zaheer et al., 1998), permite que os parceiros giram os conflitos de forma 

positiva (Hunt e Morgan, 1994), leva a que futuros conflitos sejam percebidos 

como funcionais (Morgan e Hunt, 1994) e permite encontrar formas de resolver 

dificuldades, “tais como conflitos de poder, baixa rendibilidade etc.”. (Sullivan e 

Peterson, 1982, citados por Dwyer et al., 1987). 

 
A confiança também parece desempenhar um papel crucial na estrutura de 

dependência da relação (Andaleeb, 1996); se perspectivarmos a confiança 

como um activo específico, segundo a Teoria dos Custos de Transacção, então 

podemos dizer que ela pode fazer aumentar os custos de mudança, reais ou 

percebidos (Nicholson et al., 2001), os quais estão relacionados com a 

possibilidade de substituição do parceiro e portanto com a dependência. 

 

A redução da vulnerabilidade e da incerteza (Berry, 1995) e a criação de um 

sentimento de segurança, de um clima de apoio e redução da incerteza (Buttle, 

1996) foram apontados como outros resultados do desenvolvimento de 

confiança. 

 
6.3 - A CONSTRUTURA EMPENHAMENTO 
 
Abordaremos neste ponto a construtura empenhamento como componente da 

construtura de ordem mais elevada “qualidade da relação” (e.g. Berghäll, 

2003). 
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O empenhamento foi considerado a variável dependente mais frequentemente 

usada em investigações sobre relações comprador-vendedor (Conway e Swift, 

2000). Morgan e Hunt (1994) referem o papel central do empenhamento no 

marketing relacional, pela essencialidade no desenvolvimento de relações de 

longo prazo, enquanto a importância atribuída por Mummalaneni (1987) (citado 

por Wilson, 1995) é tal, que dele dizem servir para discriminar entre "os que 

ficam" e "os que partem". 

O empenhamento é, em certa medida, inerente ao conceito de relação 

baseada na troca social, envolvendo confiança mútua, dependência, 

satisfação, empenhamento e adaptação (e.g. Ford, 1984; Easton, 1992, citados 

por Coviello et al., 1997). Takala e Uusitalo (1996) acrescentam que “o conceito 

de relação implica que as partes tenham algum tipo de empenhamento para 

com a relação, com o tempo”. No mesmo sentido, Harker (1999) refere que 

uma definição conceptualmente completa de Marketing Relacional deve incluir, 

entre outros factores, o conteúdo emocional, isto é, a confiança, o 

empenhamento e as promessas. 

 

A importância do empenhamento foi verificada por vários autores, “reclamando 

que ele é um indicador de estabilidade e sucesso na relação e, em última 

análise, essencial para as relações de longo prazo” (Pressey e Mathews, 

2000). A relevância desta construtura na investigação sobre relações advém 

de, ao nível conceptual, evidenciar uma estabilidade duradoura e, aos níveis 

operacional e empírico, poder servir como avaliação alternativa de relações de 

longo prazo (Farrelly e Quester, 2003). 

 

O desenvolvimento de empenhamento leva à convergência dos sistemas de 

valores e à criação de uma identidade comum (Gaertner et al., 1996, citados 

por Selnes e Sallis, 2003) e representa um dos aspectos da robustez duma 

relação (Storbacka et al., 1994). Jackson (1987) (citado por Dick e Basu, 1994) 

sugere que, em mercados de bens industriais, nas relações cliente-vendedor a 

lealdade está frequentemente associada a um "par de empenhamentos 

evolutivos”. 
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Apesar da importância que lhe é atribuída, tem sido referido que “pouca 

atenção tem sido dada à investigação do empenhamento do parceiro em 

relações inter-culturais e ao estudo das implicações do empenhamento sobre a 

performance do parceiro” (Skarmeas et al., 2002). 

 

6.3.1 - DEFINIÇÕES DE EMPENHAMENTO 

 
As diferentes definições conceptuais de empenhamento organizacional 

parecem estar de acordo em que ele representa “ … um laço ou ligação do 

indivíduo à organização” (Mathieu e Zajac, 1990).  

 

Do empenhamento tem sido dito que ele pressupõe importância da relação 

para os parceiros (Wilson, 1995), a assunção de uma orientação de longo 

prazo (Anderson e Weitz, 1992), uma vontade de manter a relação, com o 

tempo (Morgan e Hunt, 1994), de fazer sacrifícios de curto prazo (Anderson e 

Weitz, 1992) com esse mesmo objectivo (Geyskens et al., 1996) e vontade de 

investir na relação (Gundlach et al., 1995) assumindo que ela trará valor ou 

benefícios futuros para os parceiros (Hardwick e Ford, 1986, citados por 

Wilson, 1995) e que é duradouro, traduzindo uma avaliação positiva da relação 

(Moorman et al., 1992). 

 

Também O’Malley e Tynan (1997) referem que as definições de 

empenhamento apresentam elementos comuns. Esses elementos, segundo os 

autores, são uma componente de atitude, traduzida pela ideia de “desejo 

duradouro” (Moorman et al., 1992) ou “atitude relativamente à interacção” 

(Storbaka et al., 1994), revelando uma atitude favorável à continuidade da 

relação; porém, se a continuidade da relação requer o investimento de 

recursos, o empenhamento representa mais do que esta atitude favorável, 

sendo considerada um antecedente do empenhamento. “Continuidade 

relacional” (Dwyer et al., 1987; Wilson, 1987) e “manutenção da relação” 

(Moorman et al., 1987) são termos que também são usados para significar a 

continuidade e manutenção da relação. 
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O elemento “intenção comportamental”, referido por Dwyer et al. (1987) e  

Storbaka et al. (1994), pretende captar o aspecto de orientação para o futuro, 

do empenhamento, mas também a intenção de investimento de recursos. 

 

A seguir apresentamos as definições de empenhamento (Quadro 11) que 

identificámos na revisão bibliográfica efectuada. 

 

Quadro 11 - Quadro resumo das definições de empenhamento 

AUTOR FONTE DEFINIÇÃO 
Anderson e Narus (1984) Anderson e Narus 

(1984) 
A partilha formal e informal de informação ou 
significado entre as empresas distribuidora e 
fabricante. 

Anderson e Weitz (1992) Anderson e Weitz 
(1992) 

Um desejo de desenvolver uma relação estável , uma 
vontade de fazer sacrifícios de curto prazo para 
manter a relação, e uma confiança na estabilidade da 
relação. 

Dwyer, Schurr e Oh 
(1987) 

Dwyer, Schurr e Oh 
(1987) 

Um sinal (pledge) implícito ou explícito de 
continuidade relacional entre parceiros de troca. 

Mohr e Nevin (1990) O’Malley e Tynan 
(1997) 

O empenhamento é uma construtura 
multidimensional reflectida pela crença nos e 
aceitação dos objectivos e valores da organização, 
uma vontade de se esforçar pela organização, e um 
forte desejo de se manter como membro da 
organização. O empenhamento de canal implica uma 
componente comportamental que reflecte uma 
fidelidade a uma relação de canal. 

Moorman, Zaltman e 
Deshpandé (1992)  

Moorman, Zaltman e 
Deshpandé (1992) 

Uma vontade duradoura de manter uma relação 
valiosa. 

Morgan e Hunt (1994) Morgan e Hunt (1994) Definimos empenhamento na relação como um 
parceiro de troca acreditando que uma relação em 
curso com outro é tão importante que deve garantir  
os esforços máximos na sua manutenção, isto é, a 
parte empenhada acredita que vale a pena trabalhar 
nessa relação para garantir que ela dure 
indefinidamente. 

Storbaka, Strandvik e 
Grönroos (1994) 

Storbaka, Strandvik e 
Grönroos (1994) 

As intenções das partes em actuar e a sua atitude 
relativamente à interacção uma com a outra. 

Gundlach, Achrol e 
Mentzer (1995) 

O’Malley e Tynan 
(1997) 

Em primeiro lugar, o empenhamento é definido 
como tendo um input ou componente instrumental, 
isto é, uma acção afirmativa tomada por uma parte 
que cria um interesse próprio na relação e demonstra 
alguma coisa mais do que uma mera promessa. Em 
segundo lugar, o empenhamento inclui uma 
componente de atitude que significa uma intenção 
duradoura das partes em desenvolverem e manterem 
uma relação estável de longo prazo. Em terceiro 
lugar, o empenhamento é pensado para compreender 
uma dimensão temporal, realçando o facto de que o 
empenhamento só significa alguma coisa no longo 
prazo, isto é, os inputs e atitudes produzidos na 
relação têm que revelar consistência ao longo do 
tempo. 
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Wilson (1995) Wilson (1995) O desejo de continuar a relação e de trabalhar para 
garantir a sua continuidade. 

Andaleeb (1996) Andaleeb (1996) O empenhamento é aqui definido como a vontade de 
uma parte em manter uma relação valiosa. 

Berghäll (2003) 
 

Berghäll (2003) 
 

O conceito de empenhamento em relações de 
negócios diz respeito a um fenómeno em que um 
lado da interacção social restringe as suas 
alternativas comportamentais devido à presença de 
uma orientação de longo prazo.  
 

Leik e Leik (1977)  

 

Moorman, Zaltman e 

Deshpandé (1992) 

 

Uma vontade de só considerar como parceiros os da 
relação corrente. 

 
O’Malley e Tynan 
(1997) 
 

 
O’Malley e Tynan 
(1997) 
 

 
Intenção comportamental implícita ou explícita de 
uma ou mais partes numa relação, para manter essa 
relação. 
 

Kanter (1968, 1972) Lawler e Yoon (1996) 
 

A ligação que um indivíduo sente relativamente a 
uma entidade colectiva, tal como uma relação, grupo 
ou organização. 

Scheer e Stern (1992) Kim e Frazier (1997) Intenção de continuar a relação. 
Kumar, Scheer e 
Steenkamp (1995a) 

Kim e Frazier (1997) A intenção de uma parte em continuar a relação. 

 
 
Brown, Lusch e 
Nicholson (1995) 

 
 
Kim e Frazier (1997) 

 
 
Empenhamento instrumental: um membro de canal 
aceita influência porque espera conseguir uma 
reacção favorável da outra empresa. 
Empenhamento normativo:  
(a) identificação: um membro de canal aceita 
influência porque quer manter uma relação 
satisfatória (b) internalização: um membro de canal 
aceita influência porque o conteúdo do 
comportamento induzido é intrinsecamente 
compensador. 

Mohr, Fisher e Nevin 
(1996) 

Kim e Frazier (1997) Um desejo em manter a qualidade de membro na 
relação ao nível da díade. 

Anderson e Weitz 
(1992): 
 

Anderson e Weitz 
(1992): 
 

"Um desejo de desenvolver uma relação estável, uma 
vontade em fazer sacrifícios de curto prazo para 
manter a relação e uma segurança na estabilidade da 
relação". 

Selnes e Sallis, 2003 Selnes e Sallis, 2003 Empenhamento de colaboração é definido como a 
convicção conjunta de que a relação é 
suficientemente importante para garantir esforços 
conjuntos em manter e fortalecer a relação. 

 
Conway e Swift (2000) 
 

 
Conway e Swift (2000) 
 

 
O empenhamento pode ser visto como uma intenção 
de continuar o curso de uma acção ou actividade ou 
o desejo de manter uma relação. 

Selnes (1998) Selnes (1998) As acções ou comunicações conduzindo à adaptação 
às necessidades específicas dos clientes. 
 

Kim eOh (2002) Kim eOh (2002) A medida em que uma empresa está dedicada a uma 
relação próxima e duradoura com o parceiro de 
canal. 

Nielson (1998) Nielson (1998) Empenhamento do fornecedor refere-se à convicção 
ou expectativa, pelo fornecedor, de que a relação 
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continuará no futuro. 
Porter et al. (1974) Rodriguez e Wilson 

(2002) 
Empenhamento reflecte a robustez relativa da 
identificação de um indivíduo com, e envolvimento 
em, uma organização em particular. 
 

Kiesler e Sakumura 
(1966) 

Rodriguez e Wilson 
(2002) 

A ligação do indivíduo a actos comportamentais.  

Kim e Frazier (1996) Kim e Frazier (1996) Empenhamento inter-empresas refere-se à medida 
em que duas organizações estão ligadas uma à outra 
numa base estável. 

Skarmeas et al. (2002) Skarmeas et al. (2002) A medida em que uma empresa é dedicada a uma 
relação próxima e duradoura com outra empresa e vê 
o empenhamento de continuidade, comportamental e 
afectivo como os seus componentes essenciais. 

 

6.3.2 - DIMENSÕES DA CONSTRUTURA EMPENHAMENTO 

 

A bibliografia sobre empenhamento tem sugerido a razão de ser de várias 

dimensões da construtura, com designações como empenhamento 

instrumental, de cálculo, de atitude, afectivo, temporal, de continuidade, 

normativo, de colaboração, de lealdade, comportamental, identificação 

organizacional, internalização, complacência, entusiástico e moral, que 

abordaremos seguidamente. 

 

O empenhamento tem sido visto numa perspectiva de componente único ou, 

numa perspectiva mais recente, que conceptuliza a construtura como 

multicomponentes (Kim e Frazier, 1997). 

 
Seguidamente caracterizaremos e definiremos cada uma das dimensões de 

empenhamento que identificámos na bibliografia. 

 

O empenhamento de cálculo “é o estado de ligação a um parceiro 

cognitivamente experimentado como a realização dos benefícios sacrificados e 

perdas incorridas se a relação terminasse” (Gilliland e Bello, 2002). No entanto, 

o empenhamento de cálculo pode ser visto como “um tipo de motivação 

orientada negativamente” (De Ruyter et al., 2001, citados por Blois, 2003). 

 

Segundo Mathieu e Zajac (1990) o empenhamento organizacional de cálculo 

foi definido como “um fenómeno estrutural que ocorre como resultado de 

transacções individuo - organização e alterações nas apostas de um dos lados 
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(“side-bets”) ou investimentos ao longo do tempo” (Hrebiniak e Alutto, 1972, 

citados). Deste modo, a ligação de um indivíduo a uma organização pode ser 

explicada pela existência de apostas que ele fez nessa organização ou a 

custos que teve e que são suficientes para impedirem a separação. 

 

De forma semelhante tem sido definido o empenhamento instrumental (ou 

input) como sendo relativo a “acções tomadas por uma parte que criam uma 

aposta no interesse próprio (“self-interest stake”) na relação e demonstram 

mais do que uma promessa” (Dorsch et al., 1998), tendo por base os “custos 

percebidos de abandonar a entidade colectiva” (Lawler e Yoon, 1996), sendo 

relativo aos activos fungíveis e não-fungíveis dedicados à relação (Gundlach et 

al., 1995, citados por Skarmeas et al., 2002) e tornado evidente sempre que 

alguma forma de investimento é feita na relação (Walter et al., 2003). 

Gilliland e Bello (2002) referem-se  ao empenhamento de credibilidade 

(“credible commitment”) como dizendo respeito aos “investimentos e acções 

comportamentais que mantêm uma parte ligada a uma organização” (e.g. 

Gundlach et al., 1995),  

 

O empenhamento de atitude, que tem sido medido como uma construtura de 

um só componente (e.g. Anderson e Weitz, 1992; Morgan e Hunt, 1994) ou 

como uma construtura formada por múltiplos componentes, foi definido como a 

consciência ou o reconhecimento do estado da ligação afectiva (Brown et al., 

1995; Morgan e Hunt, 1994, citados por Gilliland e Bello, 2002).  

 

O empenhamento organizacional de atitude foi definido como “a robustez 

relativa da identificação e envolvimento de um indivíduo com uma determinada 

organização”. Conceptualmente pode ser caracterizado por:  

1 - uma forte convicção nos, e aceitação dos, valores e objectivos de uma 

organização; 

2 - uma vontade de exercer um esforço considerável a favor da organização; 

3 - uma forte vontade de se manter como membro dessa organização (Mowday 

et al., 1982, citados por Mathieu e Zajac, 1990). 
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Gilliland e Bello (2002) referem que têm sido invocadas várias razões para que 

o empenhamento de atitude seja constituído por múltiplos componentes: 

1 - são diferentes as razões pelas quais as empresas desenvolvem relações e 

diferentes também os níveis de relacionalismo;  

2 - a consideração de vários componentes “acrescenta especificidade” ao 

empenhamento de atitude, sendo que a sua avaliação por uma escala global 

pode introduzir incorrecção nos resultados e perda de informação;  

3 - as relações entre parceiros podem ser diferentes se estes adoptarem 

diferentes componentes de empenhamento de atitude. 

 

Gilliland e Bello (2002) concebem o empenhamento de atitude como sendo 

formado pelo empenhamento de cálculo, ou seja, um componente racional, de 

cálculo económico, e pelo empenhamento de lealdade, correspondente a um 

componente emocional de sentimento social. Estes dois componentes, 

propostos pelos autores, têm por base os componentes principais da ligação  

psicológica a outro e que são uma concepção instrumental dos 

custos/benefícios de se manter/abandonar a relação e um sentimento de 

fidelidade e lealdade. 

 

Gundlach et al. (1995) (citados por Garbarino e Johnson, 1999) propõem que o 

empenhamento tenha, além dos componentes instrumental e temporal, um 

componente de atitude, que os autores descrevem como um empenhamento 

afectivo ou uma ligação psicológica. O empenhamento afectivo refere-se ao 

sentido de unidade que liga o importador ao fornecedor internacional 

(Skarmeas et al., 2002). Para Kim e Frazier (1996), o empenhamento afectivo 

representa o aspecto de atitude do empenhamento inter-empresas.  

O empenhamento afectivo foi descrito como uma ligação emocional ao grupo 

(Lawler e Yoon, 1996), como “a robustez  da identificação e envolvimento de 

um indivíduo com uma determinada organização” (Porter et al., 1974, citados 

por Kim e Frazier, 1997) ou ainda como uma atitude positiva relativamente à 

existência futura da relação (Walter et al., 2003). 
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Berghäll (2003) refere, para além do empenhamento moral, um empenhamento 

entusiástico que se refere “à atitude positiva, ou a dimensão satisfação do 

empenhamento.” 

Empenhamento de lealdade designa “o estado de ligação a um parceiro, 

experimentado como um sentimento de lealdade e fidelidade” (Fletcher, 1993; 

Kalleberg e Reve, 1992, citados por Gilliland e Bello, 2002) e reflecte uma 

inabalável dedicação em continuar (Gilliland e Bello, 2002). Neste componente 

do empenhamento os autores incluem elementos de afecto e obrigação, isto é, 

o gostar de alguém normalmente implica um sentimento de obrigação para com 

o objecto da lealdade, assemelhando-se por isso ao empenhamento normativo. 

 

Por empenhamento normativo entende-se a obrigação moral de cumprir as 

regras colectivas (Meyer et al., 1990, citados por Lawler e Yoon,1996) ou a 

obrigação para com o parceiro de troca (Meyer et al., 1993, citados por 

Skarmeas et al., 2002). Berghäll (2003) chama empenhamento moral a um 

sentimento do dever de continuar uma relação. No entanto, para Mathieu e 

Zajac (1990), o empenhamento normativo e a identificação organizacional 

foram englobados nas definições de empenhamento de atitude ou de cálculo, 

ou tratados como simplesmente correlacionados com o empenhamento. Estes 

autores citam Wiener (1982) para referir que o empenhamento normativo 

descreve um processo segundo o qual as acções organizacionais e as 

predisposições individuais conduzem ao desenvolvimento de empenhamento 

organizacional. 

 

Uma dimensão importante do empenhamento é a dimensão temporal, 

sinalizando que a relação existe ao longo do tempo (Gundlach et al., 1995, 

citados por Skarmeas et al., 2002); (Gundlach et al. (1998) citados por 

Garbarino e Johnson, 1999). Para Gilliland e Bello (2002), a duração é mesmo 

considerada nuclear para a construtura empenhamento. 

 

O empenhamento de continuidade pode ser definido como a intenção de 

continuar a relação com o parceiro actual (Kim e Frazier, 1996) ou o desejo do 

importador em continuar a relação com o distribuidor internacional (Skarmeas 

et al., 2002). Meyer e Allen (1984) (citados por Kim e Frazier, 1997) referem a 
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importância do empenhamento de continuidade definindo-o da mesma maneira 

que o empenhamento comportamental tinha sido definido no passado. Antes 

do início da década de 80 o empenhamento comportamental era definido como 

“a disposição para empreender linhas de actividades consistentes devido ao 

custo de actuar de outra forma” (Hrebiniak e Alutto, 1972, citados por Kim e 

Frazier, 1997), sendo referido, por estes últimos autores, que a dimensão 

comportamental era geralmente operacionalizada como a probabilidade de um 

indivíduo trocar uma organização por outra que lhe oferecesse melhores 

condições. Mais recentemente, o empenhamento comportamental foi 

conceptualizado como reflectindo a medida em que um “importador fornece 

ajuda especial ao fornecedor internacional em momentos de necessidade” 

(Skarmeas et al., 2002).  

O empenhamento comportamental apresenta quatro requisitos, a saber: 

transparência nos comportamentos; reversibilidade, isto é o empenhamento 

existe quando uma acção é irreversível; vontade de aceitar a responsabilidade; 

publicitação, significando o contexto social em que a acção acontece. (Salancik 

e Pfeffer, 1977, citados por Rodriguez e Wilson, 2002). 

 
Selnes e Sallis (2003) referem-se ao empenhamento de colaboração como 

estando relacionado com a amplitude - estreita ou larga - dos objectivos na 

relação, isto é, desde a mera ambição de, por exemplo, proporcionar entregas 

fiáveis, até ao empenhamento em melhorar processos-chave ou desenvolver 

produtos ou mercados novos. O desenvolvimento de objectivos comuns e a 

implementação de medidas conjuntas são indicados por Selnes e Sallis (2003) 

como reveladores de empenhamento de colaboração. 

 
Identificados e caracterizados os principais componentes do empenhamento, 

abordaremos de seguida a forma como foram combinados em vários estudos. 

 

Alguns estudos evidenciaram que o empenhamento é uma construtura 

multicomponentes (Kim e Frazier, 1997), sendo que cada componente pode ter 

diferentes antecedentes e consequências e devendo, em qualquer relação, ser 

predominante uma das dimensão, de cálculo ou de lealdade (Gilliland e Bello, 

2002). 
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Meyer et al. (1990) (citados por Kim e Frazier, 1997) desenvolvem um modelo 

que contempla o empenhamento afectivo, de continuidade e normativo como 

componentes do empenhamento organizacional. Os mesmos autores (citados 

por Lawler e Yoon, 1996) distinguem empenhamento afectivo, instrumental e 

normativo, de  empregados relativamente à organização onde trabalham, 

referindo que estes permanecem ligados a ela, respectivamente, porque 

querem, porque precisam ou porque acham que têm esse dever. 

 

Gilliland e Bello (2002) referem que nesta data alguns estudos preconizavam a 

justaposição das dimensões de cálculo, afectiva e normativa, sendo que, 

segundo os autores, restava provar “a relevância dos três componentes para o 

empenhamento”. Já Kim e Frazier (1997) prescindiram da inclusão do 

empenhamento normativo, porque não seria adequado à avaliação do 

empenhamento de distribuidores.  

 

Mathieu e Zajac (1990) referem que existe alguma sobreposição entre os 

conceitos de empenhamento de cálculo e de atitude, não sendo por isso 

completamente destrinçáveis. Os autores explicam que a motivação inicial de 

uma relação pode ser a troca (empenhamento de cálculo) sem prejuízo do 

desenvolvimento de “atitudes consistentes com a manutenção da condição de 

membro” (empenhamento de atitude), concluindo que as duas dimensões 

representam construturas separadas. 

 

Sanzo et al. (2003), embora reconhecendo as dimensões afectiva e de cálculo 

do empenhamento, centram-se apenas na primeira, já que, segundo eles, por 

um lado o empenhamento de cálculo pode não reflectir mais do que uma 

situação de dependência e, por outro lado, o empenhamento afectivo é mais 

eficaz para a manutenção de relações. Este último aspecto é igualmente 

referido por Lages et al. (2005 b), sobre a comparação das componentes 

afectiva, de continuidade e normativa. 

 

Para Gundlach et al. (1995) (citados por Garbarino e Johnson, 1999) e para 

Walter et al. (2003), o empenhamento tem três componentes, a saber: 
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instrumental, de atitude (afectiva) e temporal. Kumar et al. (1995) (citados por 

Skarmeas et al., 2002) identificaram como dimensões distintas, a componente 

afectiva, a vontade em investir e a expectativa de continuidade. 

 

Para Söllner (1999), o empenhamento de uma parte, numa relação, é uma 

função de inputs instrumentais e inputs de atitude da outra, de justiça na 

relação e performance da relação. Também Dwyer et al. (1987) referem a 

necessidade de considerar três critérios mensuráveis do empenhamento, a 

saber: inputs, que as partes introduzem na relação, durabilidade da associação 

no tempo e consistência com que os inputs são feitos na associação. 

 
6.3.3 - ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO EMPENHAMENTO 

 

A bibliografia tem revelado vários antecedentes e consequências do 

empenhamento dos parceiros em relações de troca. O estudo de Mathieu e 

Zajac (1990) faz uma excelente revisão dos antecedentes e das consequências 

do empenhamento organizacional. Seria no entanto fastidioso e nada 

acrescentaria ao trabalho do autores mencioná-las aqui. A seguir referiremos 

apenas os antecedentes e consequências mais relacionados com o âmbito da 

presente investigação. 

 

Morgan e Hunt (1994) propuseram cinco antecedentes do empenhamento 

relacional: benefícios da relação (hipótese não verificada), comunicação e 

comportamento oportunista, custos de terminar a relação e partilha de valores, 

sendo que, para estes dois últimos e para a confiança, é também obtida 

evidência, por Hunt e Morgan (1994), de serem precursores do 

empenhamento. As conclusões de Skarmeas et al. (2002) revelam que o 

oportunismo, a sensibilidade cultural e os investimentos específicos da 

transacção, do exportador, influenciam o empenhamento do importador na 

relação, não tendo obtido evidência de associação entre a volatilidade da 

envolvente e o empenhamento do importador, conforme tinham proposto. 
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Jap e Ganesan (2000) verificam que a percepção que um cliente tem do 

empenhamento de um fornecedor está positivamente associada com a 

avaliação da performance dele e com a satisfação com a relação e 

negativamente associada com o nível de conflito. Estes autores citam Ganesan 

(1994) que conclui que a realização de investimentos específicos da 

transacção, por um fornecedor, aumenta a sua credibilidade, o que tem por 

consequência o aumento do empenhamento do retalhista. Também Anderson e 

Weitz (1992) encontram uma forte relação entre os investimentos específicos 

do fabricante e as percepções de empenhamento que o distribuidor tem quanto 

ao empenhamento dele. Outras investigações verificaram que a compreensão 

relacional (Holm et al., 1996) e provavelmente a criação de laços sociais 

(Conway e Swift, 2000) influenciam o empenhamento. Estes últimos autores 

referem que a proximidade da relação afecta o investimento que nela é feito, o 

qual, por sua vez,  influencia o empenhamento. 

O efeito positivo da utilização de normas relacionais sobre a percepção que um 

retalhista tem do empenhamento do fornecedor foi verificado por Jap e 

Ganesan (2000).  

 

Ring e Van de Ven (1994) (citados por Shankarmahesh et al., 2003) sugerem 

que a motivação e o empenhamento numa relação estão inversamente 

relacionados com a inquietação associada às necessidades de se sentir 

incluído, de perceber que as respostas de outros são previsíveis e de estar 

seguro de que as coisas são o que aparentam. 

 

O estudo de Gilliland e Bello (2002) evidenciou que são diferentes os factores 

que criam condições para o desenvolvimento de empenhamento, conforme se 

trate de empenhamento de cálculo ou empenhamento de lealdade. No primeiro 

caso foi verificado que antecedem a criação de empenhamento e estão com 

ele positivamente correlacionados, a dependência relativa do fabricante, a 

concessão de exclusividade e garantias dadas por investimentos do fabricante; 

no segundo caso, as percepções do fabricante das garantias dadas pelo 

distribuidor, respeitantes a investimentos idiossincráticos feitos por este último, 

e a confiança no distribuidor (pelo fabricante), são antecedentes positivamente 

correlacionados com o empenhamento de lealdade. 
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A performance tem sido frequentemente referida como uma consequência 

importante do empenhamento relacional. A investigação entre performance de 

canal e cada um dos componentes do empenhamento foi proposta em 1997 

por Kim e Frazier (1997). Segundo Morgan e Hunt (1994), a co-existência de 

empenhamento e confiança gera resultados que são instrumentais na criação 

de eficiência, produtividade e eficácia. 

 
O empenhamento é um “condutor”, (Ambler e Styles, 2000), um indicador 

importante, (Roberts et al., 2003, citados por Lages et al., 2005 b) da 

performance da relação, está positivamente relacionado com a rendibilidade 

dela (Holm et al., 1996), tem um impacto positivo sobre a intenção de expandir 

os negócios (Ulaga e Eggert, 2006) e é tido como relacionado com a 

diminuição de comportamentos de abandono  (Mathieu e Zajac, 1990). 

 

Jap e Ganesan (2000) referem que, num canal de distribuição, o 

empenhamento mútuo conduz à rendibilidade mútua e Skarmeas et al. (2002) 

verificam o efeito do empenhamento dum importador sobre a performance dum 

exportador. Também Chryssochoidis e Theoharakis (2004) referem que, para 

um exportador atingir uma vantagem competitiva superior, é necessário que o 

importador esteja motivado e que os seus objectivos “estejam alinhados com a 

importação do produto específico”. 

 

O empenhamento de uma empresa em exportar tem sido igualmente 

mencionado como um dos responsáveis pela performance de exportação 

(Lages, 2002; Solberg e Nes, 2002). Os primeiros referem igualmente o efeito 

do empenhamento na exportação sobre a tendência para a adaptação de 

estratégias de produto, enquanto para os segundos, o apoio aos distribuidores 

é outro dos factores que também influenciam a performance da exportação. 

 

O tipo de mecanismos utilizados para garantir o cumprimento das obrigações, 

em canais de distribuição, está também associado a diferentes dimensões do 

empenhamento. Gilliland e Bello (2002) verificaram que o empenhamento de 

cálculo de um fabricante está positivamente associado à utilização de 
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mecanismos contratuais e negativamente associado à utilização de 

mecanismos sociais, contrariamente ao que se passa com o empenhamento de 

lealdade, para o qual foi verificada associação positiva com a utilização de 

mecanismos sociais. 

 
A cooperação tem também sido referida como resultado do empenhamento, 

com Hunt e Morgan (1994) a atribuírem ao empenhamento e à confiança e aos 

seus antecedentes, a explicação de grande parte da variação dos níveis de 

cooperação em diferentes relações. Para além do incentivo à cooperação, 

Andaleeb (1996) refere, como resultado do empenhamento, o aumento da 

rendibilidade mútua e o maior acesso à informação de mercado.  

 
Parece legítimo concluir que o empenhamento serve para criar barreiras à 

mudança de parceiro de relação, se tivermos em conta que  “existe evidência 

em diferentes domínios de investigação de que os indivíduos que têm fortes 

empenhamentos relativamente a objectos/eventos/aspectos demonstram maior 

resistência a tentativas de persuasão” (Dick e Basu, 1994) e que o 

empenhamento pode resultar da partilha de valores e convicções de que os 

parceiros serão difíceis de substituir (Hunt e Morgan, 1994). 

No entanto, para que o empenhamento seja “resistente”, ou não se desagregue 

em face de oposição, é necessário que seja suportado por apostas de um dos 

lados (“side bets”) (Becker, 1960, citado por Achrol, 1997) isto é, apostas na 

relação que sinalizam um empenhamento credível à outra parte, como por 

exemplo investimentos idiossincráticos. 

 
6.4 – CONCLUSÃO 
 
A revisão bibliográfica que levámos a cabo, sobre a construtura qualidade da 

relação, permitiu confirmar a sua importância, imprescindibilidade mesmo, 

numa perspectiva de marketing relacional. A “Commitment-Trust Theory” 

(Morgan e Hunt, 1994) prevê que o empenhamento e a confiança - que 

integram a  construtura de primeira ordem qualidade da relação - em 

detrimento do exercício do poder, são vitais para o sucesso do marketing 

relacional; num contexto de exportação, foi mesmo conferido à qualidade da 
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relação o poder de construir ou destruir relações com o cliente internacional 

(Lages et al., 2004) 

 

Sobre a concepção da construtura qualidade da relação foram apresentadas 

várias formulações.  

 

Uma formulação considera a qualidade da relação como um factor de ordem 

mais elevada, formada por factores de primeira ordem, a saber: conflito 

manifesto e conflito afectivo, honestidade e benevolência (aspectos da 

confiança), empenhamento, continuidade e vontade de investir na relação 

(Kumar et al., 1995 b, citados por Hewett et al., 2002). Já para Dorsch et al. 

(1998), a qualidade da relação é composta por confiança, empenhamento, 

oportunismo mínimo, orientação para o cliente, perfil ético e satisfação dos 

compradores. A concepção de Walter et al. (2003) é de que a confiança, o 

empenhamento e a satisfação são as construturas que devem integrar a 

qualidade da relação, a que Van Bruggen et al. (2005) acrescentam o conflito, 

enquanto Hibbard et al. (2001) consideram apenas a confiança e o 

empenhamento. Aliás, mais recentemente, a qualidade da relação tem sido 

concebida como uma construtura de ordem mais elevada, tendo como 

construturas de primeira ordem a confiança e o empenhamento (Ulaga e 

Eggert, 2006), formulação que adoptaremos. 

 

A revisão bibliográfica que empreendemos permitiu identificar a associação da 

qualidade da relação com vários aspectos directa ou indirectamente 

relacionados com a performance, isto é, com “resultados que promovem a 

eficiência, produtividade e eficácia” (Morgan e Hunt, 1994), como sejam uma 

diminuição da propensão para o abandono da relação, um aumento das 

vendas dos fornecedores e uma diminuição de riscos para os clientes, um 

aumento do empenhamento do comprador na relação,  um aumento da 

satisfação com os fornecedores, diferentes dimensões da performance de 

exportação e um potencial de redução dos custos de transacção. Na verdade a 

confiança tem sido vista como uma via para a criação de vantagem competitiva 

sustentada (Skarmeas e Katsikeas, 2001; Zaheer et al., 1998). 
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No entanto, a percepção dos exportadores portugueses é ainda de que as 

relações com os clientes internacionais e, em particular o desenvolvimento de 

confiança no parceiro, pouco influenciam a performance (Lages et al., 2004 c), 

o que pode acrescentar interesse e actualidade à presente investigação, tanto 

mais se atentarmos na recente sugestão de Samiee e Walters (2003) de que é 

necessária investigação sobre o impacto da confiança e do empenhamento nas 

relações de marketing.  

 

A confiança assume um papel particularmente importante em negócios 

internacionais – contexto da presente investigação - devido à maior incerteza e 

distância psíquica (Skarmeas e Katsikeas, 2001), levando os clientes a 

privilegiar os fornecedores mais fiáveis em detrimento dos que possam 

oferecer uma proposta melhor (Liang e Parkhe, 1997). 

 

A confiança tem sido vista como “uma convicção, sentimento ou expectativa …” 

ou como “uma intenção comportamental ou comportamento…” (Moorman et al., 

1992). Zaheer et al. (1998) referem igualmente duas concepções gerais de 

confiança: a segurança ou previsibilidade nas expectativas sobre o 

comportamento da outra parte e a segurança na benevolência da outra parte.  

 

As formas de confiança geralmente referidas baseiam-se nos processos, nas 

características ou nas instituições (e.g. Parkhe, 1998 b); um outro estudo, de   

Doney e Cannon (1997), identificou cinco processos de desenvolvimento da 

confiança, a saber: processo de cálculo, processo de predição, processo de 

capacidade, processo de intencionalidade e processo de transferência. 

 
A construtura confiança é de difícil definição devido às múltiplas abordagens 

que têm sido feitas ao conceito (Husted, 1989, citado por Hosmer, 1995), 

apesar de ser possível encontrar pontos comuns às diversas definições 

(O’Malley e Tynan, 1997). 

 

Tem sido consensual que a confiança compreende dois elementos 

fundamentais: confiança na honestidade do parceiro e confiança na 

benevolência do parceiro (Geyskens e Steenkamp, 1995, citados por Buttle, 
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1996) a que outros autores acrescentam a dimensão competência (e.g. Helfert 

et al., 2001; Walter,  et al., 2003). A concepção de Doney e Cannon (1997) 

contempla a credibilidade percebida e a benevolência, enquanto Achrol (1997) 

considera três dimensões da confiança, a saber: um acto de fé, risco, isto é, a 

vontade de se tornar vulnerável e um sistema de verificação auto regulador. 

Outros autores distinguem entre confiança de base afectiva e confiança de 

base cognitiva (e.g. Marshall, 2003) e outros ainda distinguem uma confiança 

de base contratual, confiança com base na competência e confiança com base 

na benevolência (Sako, 1992, citado por Boersma et al., 2003). 

 
Naturalmente que muitas das construturas que foram identificadas como 

consequências da qualidade da relação são igualmente consequências da 

confiança, nomeadamente alguns factores associados à performance (Achrol, 

1997), e que foram anteriormente enunciados, como sejam a redução dos 

custos de transacção, o aumento de vendas e o aumento de interacção futura 

entre as partes. 

 

No entanto, alguns resultados não confirmam a associação da confiança à 

performance (e.g. Jap, 1999; Aulakh et al., 1996) à probabilidade de conseguir 

vantagem competitiva (Chryssochoidis e Theoharakis, 2004) ou à utilização de 

um serviço (Moorman et al., 1992). 

 

Uma consequência importante da confiança evidenciada por um parceiro é que 

ela gera confiança no outro parceiro (Brach e Eccles, 1989, citado por Johnson 

et al., 1996). 

 

No que respeita ao empenhamento, em certa medida implícito ao conceito de 

relação (Takala e Uusitalo, 1996), na qual assume um papel nuclear (Morgan e 

Hunt, 1994), dele foi dito que separa as relações que perduram daquelas que 

terminam (Mummalaneni, 1987, citado por Wilson, 1995), isto é, constitui um 

bom indicador da robustez duma relação (Storbacka et al., 1994). 

 

Através da revisão bibliográfica que efectuámos foi possível identificar várias 

dimensões da construtura empenhamento ou apenas designações diferentes 
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para conceitos semelhantes, como sejam o empenhamento instrumental, de 

cálculo, de atitude, afectivo, temporal, de continuidade, normativo, de 

colaboração, de lealdade, comportamental, identificação organizacional, 

interiorização, complacência, entusiástico e moral, de que apresentámos as 

caracterizações. 

 

Uma revisão muito completa dos antecedentes, consequências  e variáveis 

correlacionadas com o empenhamento é-nos fornecida por Mathieu e Zajac 

(1990). De entre as consequências do empenhamento, a performance tem sido 

uma das mais referidas, tendo sido obtida evidência desta relação em 

contextos internacionais (e.g. Skarmeas et al., 2002). 

  

O empenhamento é um “condutor”, (Ambler e Styles, 2000), um indicador 

importante da performance da relação (Roberts et al., 2003, citados por Lages 

et al., 2005 b), está positivamente relacionado com a rendibilidade dela (Holm 

et al., 1996), tem um impacto positivo sobre a intenção de expandir os negócios 

(Ulaga e Eggert, 2006) e é tido como relacionado com a diminuição de 

comportamentos de abandono (Mathieu e Zajac, 1990). 

 
Em suma, ficou amplamente demonstrado o interesse e a importância da 

inclusão da construtura qualidade da relação, numa investigação sobre 

performance de exportação.  
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CAPÍTULO 7 - O MODELO  
 
Após termos empreendido, nos capítulos anteriores, uma vasta revisão 

bibliográfica sobre cada uma das constuturas que respeitam ao problema em 

investigação, abordaremos de seguida as contribuições de alguns modelos e 

estudos para a idealização do modelo que estamos a desenvolver. 

 
7.1 - CONTRIBUIÇÃO DE ESTUDOS E MODELOS PARA A CONCEPÇÃO 
DO MODELO  
 
Vários foram os modelos que contribuíram para a idealização e concepção 

geral do modelo que propomos. 

 

O estudo de Johnson e Selnes (2004) teve uma contribuição significativa para 

o desenvolvimento do presente modelo. Este estudo permite estabelecer 

ligações entre os tipos de relações entre fornecedores e clientes, o tipo de valor 

criado para esses clientes e os níveis de confiança e empenhamento 

desenvolvidos na relação. 

Os autores consideram três tipos de relações: “conhecidos”, “amigos” e 

“parceiros”; com a evolução das relações, isto é, com a passagem de 

conhecidos para amigos e de amigos para parceiros, a criação sucessiva de 

satisfação, a que se junta confiança e depois empenhamento, sugere que “o 

mecanismo social para criar valor económico muda”. Se nas relações 

“conhecidos” os fornecedores só necessitam criar valor paritário - proposta de 

valor que é igual à dos concorrentes, significando estandardização e operações 

repetitivas -, nas relações “amigos” a criação de valor tem de ser diferencial, 

pelo qual os clientes estão dispostos a pagar um preço prémio; quando as 

relações passam a “parceiros”, torna-se necessário então fornecer valor mais 

adaptado ao cliente (“customized”). Na verdade, este valor sucessivamente 

crescente, corresponde às necessidades das diferentes interfaces com o 

cliente, conforme definidas por Araújo et al. (1999) e que foram analisadas no 

capítulo cinco da presente investigação. 

Johnson e Selnes (2004) propõem assim uma tipologia de relações de troca 

(Quadro 12) caracterizadas pelo tipo de produto, pelo nível de qualidade da 
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relação (definida pelas variáveis satisfação, confiança e empenhamento) e pela 

sustentabilidade da vantagem competitiva.  

 

Quadro 12 - Tipologia de relações de troca – Fonte: Johnson e Selnes (2004). 

TIPOLOGIA DAS RELAÇÕES DE TROCA 
 CONHECIDO AMIGO PARCEIRO 
 
Produto  
Oferecido 

Produto paritário 
como standard da 
indústria 

Produto diferenciado, 
adaptado a segmentos 
específicos  

Produto à medida do 
cliente e recursos 
dedicados adaptados a 
cada cliente 

Fontes de V. C. Satisfação Satisfação e 
confiança 

Satisfação, confiança e 
empenhamento 

Sustentabilidade 
da V.C. 

Geralmente baixa Geralmente média Geralmente alta 

 

Em suma, associa-se o tipo de relação à qualidade da relação e à interface 

com o cliente. Em reforço do referido, Dick e Basu (1994) propõem que, ceteris 

paribus, quanto menor a diferenciação percebida entre ofertas em competição, 

menor a probabilidade de formação de lealdade. 

 
Do “The Universal High Performance Model”, citado por Deshpandé et al. 

(1999), retivemos que a orientação para o mercado é uma das quatro 

características-chave que as empresas de elevada performance devem ter. 
 
O estudo de Lages (2002) levanta questões que contribuíram para o 

desenvolvimento do presente modelo. Os resultados do estudo evidenciam que 

os exportadores mais empenhados conseguem melhor performance e, 

simultaneamente, têm mais tendência que os outros a adaptar estratégias de 

produto e de preço; essa adaptação, segundo o autor, conduz a pior 

performance, não sendo por isso os resultados conseguidos imputáveis  à 

estratégia. Em face disto, o autor admite que, e sugere que se investigue se, a 

explicação reside no facto de as empresas mais bem sucedidas utilizarem mais 

recursos para entrarem no mercado ou fazerem mais esforços para 

estabelecerem boas relações com os clientes estrangeiros. É nossa convicção 

que as duas hipóteses podem coexistir ao nível da relação, isto é, admitimos 

que a orientação para a relação disponibiliza recursos e desempenha 

actividades em prol da satisfação das necessidades específicas do parceiro, 
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conduzindo à formação de boas relações e aumentando a performance de 

exportação. 

 

Na investigação conduzida por Katsikeas et al. (1997b), estes autores propõem 

que os exportadores, no sentido de apreenderem o processo de tomada de 

decisão de importação, devem intensificar as actividades de pesquisa de 

marketing de exportação, ou então desenvolverem relações mais sólidas com 

os clientes internacionais. Os autores acrescentam que o conhecimento das 

características e atitudes dos importadores pode mesmo requerer a avaliação 

do nível de empenhamento deles na relação, os problemas experimentados 

durante o processo de importação e factores que influenciam a performance de 

importação. Note-se que a conceptualização da construtura orientação para a 

relação, apresentada no capítulo dois, contempla estes aspectos. 
 
O modelo de Matear et al. (2000) postula que a confiança mútua e os 

benefícios mútuos são componentes nucleares de uma boa relação de 

exportação, a qual requer condições necessárias (atitudes) e é construída 

através de comportamentos para que a confiança e benefícios mútuos se 

desenvolvam, sendo que estes estão sujeitos a factores que influenciam o seu 

desenvolvimento (Figura 7). Os aspectos mais relevantes desta abordagem, 

para os nossos propósitos, estão consubstanciados na proposta de 

necessidade de atitudes (e.g. empenhamento) e de comportamentos (e.g. 

natureza das acções, visitas, comunicação, partilha informação, resposta a 

problemas e investimento social) para construir uma boa relação, caracterizada 

por confiança e por benefícios procurados (e.g. preço, serviço, qualidade e 

fiabilidade). Note-se o facto de estes aspectos terem sido contemplados na 

conceptualização da construtura “orientação para a relação”. 
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Figura 7 – Elementos de uma boa relação - Fonte: Matear et al. (2000)  
 

No estudo de Cannon e Perreault (1999) é apresentado o conceito de 

“conectores relacionais” (e.g. troca de informação, ligações operacionais e 

adaptações específicas da relação) que os autores propõem como 

influenciando a satisfação do cliente e a avaliação que este faz da performance 

do fornecedor. Estes autores referem que a confiança e o empenhamento são 

também aspectos sociais importantes das relações, mas que, embora 

associados aos conectores, não são englobáveis nestes, porque não se 

baseiam em acções de negócios. Deste estudo retivemos o aspecto de os 

conectores relacionais se basearem em acções e estarem associados a, 

embora distintos de, empenhamento e confiança. De notar ainda que os oito 

tipos de relação identificados na investigação apresentaram diferentes níveis 

de confiança e de empenhamento. O facto de os resultados deste estudo terem 

revelado que os fornecedores mais próximos não são aqueles que merecem 

mais confiança, reforça, no nosso entendimento, a necessidade de se 

Necessita de (atitudes): 
tempo, paciência, 
empenhamento, 
compromisso, lealdade, 
sorte,  
sensibilidade cultural 

Uma Boa Relação: 
caracterizada por 
confiança e benefícios 
mútuos 

Condicionados por:  
- objectivos 
- definição de papéis 
- expectativas 

Construída através de 
(comportamentos) 
- natureza das acções 
- visitas 
- comunicação 
- partilha informação 
- resposta a problemas 
- investimento social 
- linguagem 

Dependente 
da posição na 
network 

Benefícios 
procurados: 
- preço 
- serviço 
- qualidade 
- fiabilidade 
- acesso ao  
   mercado 
- marca 

preferencial 
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investigar a associação entre qualidade da relação e orientação para a relação 

e o seu papel na performance do exportador. 

O estudo de Narayandas e Rangan (2004) explica a evolução duma relação 

comprador-vendedor, num mercado industrial maduro, através de cinco 

processos. Os processos referidos são os seguintes: 

 

1º - O primeiro processo são estabelece os termos contratuais iniciais, pela 

alavancagem das posições relativas e de poder, sendo que a assimetria na 

dependência resulta da assimetria existente nos recursos.  

 

2º - A avaliação da performance converte-se em confiança interpessoal e 

empenhamento inter-organizacional, isto é, a performance percebida gera 

confiança e empenhamento.  

 

3º - Dá-se a transferência de confiança interpessoal para empenhamento inter-

organizacional. 

 

4º - O aumento da confiança interpessoal permite balancear os termos 

contratuais iniciais. A confiança interpessoal afecta a performance. 

 

5º - O aumento do empenhamento inter-organizacional permite balancear 

assimetrias de poder iniciais. 

 

Como aspectos principais retivemos o processo de conversão de uma 

avaliação positiva da performance em confiança e empenhamento e a 

influência destes na performance e na redefinição do poder negocial, em trocas 

futuras.  
 
Um outro estudo, de Piercy et al. (1998), propõe um modelo em que os 

recursos competitivos na exportação (financeiros, físicos, experiência e de 

escala) e as competências (“skills”) competitivas (de informação, relações com 

os clientes, desenvolvimento de produtos e competências na cadeia de 

fornecimento) influenciam a vantagem competitiva, a qual, por sua vez, 
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influencia a performance superior da exportação. Graficamente o modelo pode 

ser assim apresentado (Figura 8): 

 

 
Figura 8 - Fontes de performance superior na exportação - Fonte: Piercy et al. 

(1998). 
 

Os resultados evidenciam que os exportadores de elevada performance detêm 

superioridade significativa nas competências de informação, sendo “dramática” 

a diferença entre exportadores de elevada e de baixa performance, no que 

respeita a competências relacionais com os clientes.  

Atente-se na associação entre recursos e competências e as vantagens 

competitivas - estas associadas à focalização em diferentes estratégias 

competitivas - para alcançar melhor performance de exportação, a qual se 

revelou fortemente sensível a pequenos incrementos nas três variáveis que a 

determinam. Note-se ainda que a performance mais elevada é conseguida por 

exportadores que detêm informação sobre os clientes, mercados e produtos 

concorrentes, pressupondo a geração de inteligência (e, admite-se, a sua 

utilização) e por aqueles exportadores que detêm competências relacionais. 

Parece-nos adequado salientar aqui a importância da orientação para o 

mercado e a prática de marketing relacional. Um outro estudo, de Piercy et al. 

(1997), tinha já revelado a grande importância das relações quando comparada 

com as variáveis produto e preço.  

 
Outra investigação (Katsikeas et al., 2000) concebe a performance de 

exportação como um processo dinâmico, de quatro fases, a saber: fontes de 

vantagem de exportação, relativas à avaliação e desenvolvimento de recursos 

e capacidades do exportador; vantagens posicionais de exportação, 

representando a estratégia de exportação implementada, respeitante ao valor 

entregue e aos custos incorridos; resultados da performance dos mercados de 

Recursos Competitivos 
na Exportação 

Competências 
Competitivas 

Vantagem 
competitiva 

Performance 
de Exportação 

Superior 
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exportação, que representam a resposta dos clientes e concorrentes às 

vantagens de posição da empresa; e resultados financeiros da exportação, 

relativos ao balanço entre custos económicos e benefícios, para o exportador, 

em consequência do nível de performance alcançado. 

De notar que também neste estudo é proposta uma associação entre recursos 

e capacidades e a estratégia implementada, tendo como consequência a 

resposta dos clientes e, como resultado, a performance financeira.  

 

No estudo de Dominguez e Zinn (1994) são identificados seis factores de 

previsão do sucesso da exportação, os quais sublinham a grande importância 

das atitudes do exportador em detrimento das políticas específicas ou das 

características da empresa. Essas variáveis são (por ordem decrescente de 

importância): empenhamento na exportação, relações comprador-vendedor, 

problemas logísticos, pesquisa formal de marketing, serviço ao cliente e 

problemas burocráticos. 

Atente-se no facto de a conceptualização da construtura orientação para a 

relação traduzir o empenhamento do exportador na relação e contemplar a 

avaliação de aspectos como a resolução de problemas logísticos e burocráticos 

e serviço ao cliente.  

 

O modelo de rendibilidade das relações, proposto por Storbacka et al. (1994), 

apresenta uma relação sequencial entre valor percebido, satisfação do cliente, 

robustez da relação (influenciada pelo empenhamento do cliente), longevidade 

da relação, conduzindo finalmente  à rendibilidade da relação com o cliente. 

Deste modelo podemos inferir que, se o fornecedor desempenhar o seu papel 

de forma superior, evidenciando empenhamento em resolver os problemas do 

cliente e afectando os recursos necessários à relação, provavelmente criará 

valor percebido pelo cliente, desencadeando todas as consequências acima 

enunciadas e conduzindo à performance do fornecedor na relação. 

 
Um outro modelo, proposto por Siguaw et al. (1998), apresenta uma estrutura 

que pode ser sintetizada, de maneira simplista, da seguinte forma: a orientação 

para o mercado conduz ao desenvolvimento de factores relacionais e estes 

conduzem à performance. Concretamente, os autores propõem que a 
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orientação para o mercado do fornecedor seja antecedente da confiança e do 

empenhamento do distribuidor e do desenvolvimento de normas cooperativas 

na relação, tendo no entanto apenas obtido evidência de associação positiva 

com o empenhamento do distribuidor. Independentemente dos resultados, a 

conclusão mais relevante que retiramos deste estudo é de que é possível ao 

fornecedor influenciar a relação através da sua própria orientação para o 

mercado. 

 
Um estudo importante para a idealização do modelo que estamos a 

desenvolver foi o de Leonidou et al. (2002). Neste estudo, os autores 

distinguem entre uma atmosfera manifesta, que enfatiza  as acções tomadas 

na relação, nomeadamente adaptação, comunicação, empenhamento, conflito 

e cooperação, e uma atmosfera latente, acerca dos sentimentos sobre a 

relação, nomeadamente confiança, compreensão, dependência, incerteza e 

distância. Atente-se no facto de as acções que são incluídas na atmosfera 

manifesta fazerem maioritariamente parte da nossa conceptualização da 

construtura orientação para a relação, enquanto que a confiança, incluída por 

nós na construtura qualidade da relação, é considerada como sendo um dos 

elementos da atmosfera latente. Se admitirmos que as acções de uma parte 

geram sentimentos na outra parte, é legítimo pensar que a atmosfera manifesta 

pode preceder a atmosfera latente. 

 
Zineldin (1998) propõe um modelo que enfatiza, entre outros aspectos, a 

necessidade de relações de confiança, de longo prazo. O modelo, designado 

CVS - “Collaborative Value System” apresenta, como dimensões, os actores, 

os recursos e as actividades.  

O autor propõe que uma atmosfera eficaz depende de sete grupos genéricos 

de componentes, a saber: 

1 - utilizadores finais e tecnologias de informação;  

2 - criação de uma equipa inter-funcional;  

3 - qualidade total da relação (compreendendo cinco “quês”: qualidade do 

objecto, do processo, da infra-estrutura, da interacção e da atmosfera);  

4 - envolvente externa;  

5 - troca e processo de interacção; 
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6 - comunicação;  

7 - atmosfera geral. 

 

De notar a importância atribuída à necessidade de integração funcional, à 

qualidade da relação, à troca e processo de interacção e à comunicação, como 

componentes da eficácia do sistema de valor de colaboração. 

 

Segundo os resultados do modelo de Sanzo et al. (2003), a comunicação 

eficaz influencia a confiança, a qual, por sua vez, influencia o empenhamento e 

a continuidade da relação, sendo que esta última também é influenciada pelo 

empenhamento; os autores verificam ainda que a comunicação eficaz 

influencia a satisfação, a qual, por seu lado, está relacionada com a confiança. 

De referir ainda que foi encontrada correlação entre a orientação para o 

mercado cultural e a comunicação eficaz. É possível aqui identificar uma 

sequência causal entre comunicação eficaz - elemento da orientação para a 

relação – e as construturas confiança e empenhamento, sendo que estas, 

ambas, influenciam a continuidade da relação, condição necessária para a sua 

rendibilidade. A este respeito, Reinartz e Kumar (2003) referem-se à “duração 

da vida rendível do cliente”, apontando factores que contribuem positivamente 

para ela18. 

 
7.2 - INTRODUÇÃO AO MODELO 
 
Seguidamente ocupar-nos-emos do pensamento teórico que suporta o 

desenvolvimento do modelo teórico, deixando, por uma questão de clareza, a 

explicação dos fundamentos de cada uma das hipóteses que o sustentam para 

apresentação detalhada em outro ponto deste capítulo. Como referem 

Palmatier et al. (2007), é possível combinar vários paradigmas teóricos para 

explicar a performance. No modelo que vamos desenvolver recorreremos a 

vários suportes teóricos como a “Commitment-Trust Theory”, Paradigma do 

Marketing Relacional, “Resource-Based Theory”, Segundo Paradoxo do 

                                                 
18 Os factores apontados pelos autores, num contexto B2B, são: o nível de gastos, cross-
buying, intervalo entre compras, existência de linha de crédito, número de contactos pessoais e 
o rendimento da empresa cliente 
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Network Marketing, bibliografia de Marketing Internacional e “Interaction 

Approach”. 

 
7.3 - A UNIDADE DE ANÁLISE 
 

A unidade de análise do modelo que propomos é a relação da díade entre um 

exportador e um seu cliente internacional, bem determinado. A razão principal 

da nossa opção, em detrimento de, por exemplo, a avaliação global das 

exportações da empresa, resulta essencialmente da coerência que é 

necessário manter quando a construtura central do modelo é, não a orientação 

para o mercado, mas antes a orientação para a relação. Para além disso, a 

nossa opção está bem suportada na bibliografia que utilizámos, como a seguir 

se evidencia. 

 

A utilização da empresa como nível de análise para medir a performance de 

exportação parece desadequada, uma vez que, sendo uma avaliação global, 

contempla empreendimentos com diferentes graus de sucesso (Sousa, 2004) 

para além de ser muito difícil isolar efeitos de acções específicas (Cavusgil e 

Kirpalani, 1993, citados por Lages et al., 2004 b); outro aspecto negativo da 

consideração das exportações totais da empresa, como unidade de análise, 

consiste na dificuldade em definir claramente a envolvente, já que uma 

empresa pode exportar para vários mercados com características muito 

diferentes (Zou e Stan, 1998). No entanto, apesar dos inconvenientes 

assinalados, cerca de dois terços dos estudos analisados por Sousa (2004) 

usaram a empresa como unidade de análise, eventualmente devido ao facto de 

as empresas se mostrarem mais receptivas à cedência de informação a um 

nível de análise mais abrangente, sendo que os restantes usaram o 

empreendimento de exportação. Pode também suceder que as pequenas 

empresas e/ou menos experientes tenham menos capacidade para isolar a 

performance de um empreendimento de exportação da performance total de 

exportação, ou mesmo da performance total da empresa (Styles, 1998). 

 

Para Zou e Stan (1998) a unidade de análise adequada é o empreendimento 

de exportação, isto é, um único produto ou linha de produtos exportados para 
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um único mercado internacional. Vários estudos sobre performance de 

exportação utilizaram como unidade de análise o empreendimento de 

exportação (e.g. Cavusgil e Zou, 1994; Piercy et al., 1998; Styles e Ambler, 

2000; Katsikea e Skarmeas, 2003; Lages et al., 2004 b). 

 

Cada empreendimento de exportação, como elemento de uma carteira de 

vários, fará parte desta por razões específicas, sendo possível definir 

objectivos diferentes para cada um (Madsen 1998); os autores exemplificam 

esta situação distinguindo possíveis objectivos entre um empreendimento 

antigo e um novo, sendo plausível que do primeiro se espere que contribua 

positivamente para o cash-flow e do segundo que permita aumentar o 

conhecimento de um dado mercado. Parece portanto evidente que a avaliação 

da performance terá que ser feita para cada empreendimento de exportação. A 

comparação entre a performance de diferentes empreendimentos deverá ser 

feita, segundo Lages et al. (2005), para poderem ser tomadas decisões, 

nomeadamente de afectação de recursos a cada um. Lages (2002) argumenta 

que a utilização do empreendimento de exportação principal, como unidade de 

análise, assegura uma variância maior das variáveis. 

 
Exactamente pelas razões apontadas para a selecção do empreendimento de 

exportação como unidade de análise, em detrimento das exportações globais 

da empresa, foi por nós usada a relação entre o exportador e um cliente 

internacional (o terceiro mais importante, por razões que adiante serão 

explicadas) em prejuízo da consideração do empreendimento de exportação. 

Como seria possível isolar o efeito das acções e afectação de recursos do 

exportador a cada relação, comparar relações, distinguir o nível de sucesso de 

cada relação de entre várias que contemplam a exportação do mesmo produto 

para o mesmo mercado, isto é, no âmbito do mesmo empreendimento de 

exportação? 

Resulta evidente que tal não seria possível. Ademais, são múltiplas as razões e 

exemplos de utilização da relação como unidade de análise (e.g. Lages et al., 

2005 b; Helfert et al., 2001, 2002) em modelos de marketing. 
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Em 2004, Johnson e Selnes (2004) referem que, em geral, existe consenso 

entre académicos de marketing no que respeita a ser a relação de troca o 

“fenómeno principal a ser explicado, previsto e controlado nas dinâmicas dos 

mercados”. Note-se que já em 1980 Arndt (1980) escrevia que “o paradigma 

central da teoria do marketing devia basear-se no funcionamento das trocas ao 

nível das díades”, ou que Hunt (1983a) (citado por Dwyer et al., 1987) concluía 

que “… o principal foco do marketing é a relação de troca”. Pode ainda citar-se 

Grönroos (1996), para quem “a relação, mais do que as trocas, é uma unidade 

de estudo mais fundamental”, e se “a centralidade do mercado cliente nunca foi 

posta em dúvida” (Egan, 2003), a relação com o cliente deverá ser a unidade 

de análise. 

 

Para Selnes e Sallis (2003), a unidade de análise é a relação, dotada de uma 

“memória idiossincrática” que difere da organização, a qual não deve ser 

tomada como unidade de análise. O próprio marketing relacional foi definido 

como o “marketing orientado para relações fortes e duradouras com clientes 
individuais” (Jackson, 1985, citado por Morgan e Hunt, 1994). 

Também Dyer e Singh (1998) argumentam que, cada vez mais, a relação entre 

empresas tem sido considerada como unidade de análise quando se pretende 

compreender quais as vantagens competitivas em presença. 

  
Pelas razões invocadas a unidade de análise da presente investigação é a 

relação da díade entre um exportador e um seu cliente internacional, bem 

determinado. 
 

7.4 - DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO GERAL DO MODELO 
 

O modelo que pretendemos desenvolver tem como construtura central a 

orientação para o mercado, de empresas exportadoras, ao nível da relação de 

troca, construtura essa que designámos “orientação para a relação”. A questão 

de como pode ser implementada uma orientação para o mercado, a este nível, 

“ainda espera resposta” (Lichtenthal e Iyer, 2003), o que parece dotá-la de 

pertinência e actualidade, tanto mais se tivermos em conta que poucos são os 

modelos de relações comprador-vendedor que foram testados em contextos 
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internacionais (Batonda e Perry, 2003), como é o caso da presente 

investigação. Também Ling-yee e Ogunmokun (2001) advertem para o facto de 

o efeito estratégico do marketing relacional ter sido negligenciado na 

bibliografia sobre marketing de exportação. 

 

Um estudo que visa investigar o impacto da orientação para a relação sobre a 

performance do exportador, por força do nível de análise adoptado, tem 

necessariamente que contemplar uma abordagem de marketing relacional, 

tanto mais se tivermos em conta que o próprio processo de internacionalização 

já foi visto como “um processo de construção de relações com os clientes e 

outros actores no mercado local” (Rundh, 2001). 

Ora também esta é uma questão actual. Só muito recentemente um estudo de 

Zhao e Cavusgil (2006) tornou a teoria sobre orientação para o mercado 

extensível à gestão de relações fornecedor–cliente. 

 

Segundo Sanzo et al. (2003) é necessário investigar como pode a orientação 

para o mercado ser integrada num modelo de marketing relacional; se existe 

consenso teórico no que respeita à capacidade das relações em gerar 

inteligência de mercado e oferecer valor superior aos clientes, não existe no 

entanto evidência empírica desses pressupostos (Espallardo, 2003). 

 

Do ponto de vista conceptual, existe sobreposição entre orientação para o 

mercado e marketing relacional, sobretudo em relações business-to-business, 

sem que no entanto tenha havido esforços significativos no sentido da fusão 

das duas linhas de investigação (Steinman et al., 2000). Para estes autores, a 

satisfação das necessidades dos clientes é um aspecto comum a, e nuclear 

para, a orientação para o mercado e bibliografia de marketing relacional. 

 
Uma base para a ligação entre orientação para o mercado e marketing 

relacional é estabelecida por Kalwani e Narayandas (1995), ao referirem que 

ao conceito de marketing é inerente o facto de o sucesso de qualquer negócio 

implicar a determinação das necessidades e desejos dos clientes e a sua 

satisfação de forma mais eficiente que os concorrentes, considerando as 

relações com os clientes numa perspectiva de longo prazo.  
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A ligação entre orientação para a relação e marketing relacional pode também 

ser evidenciada pela argumentação de Evans e Laskin (1994), para quem os 

objectivos comuns entre as partes, num processo de marketing relacional, são 

atingidos pela: 

1 - compreensão das necessidades dos clientes; 

2 - tratamento dos clientes como parceiros;  

3 - garantia de que os empregados satisfazem as necessidades dos clientes;  

4 - disponibilização aos clientes da melhor qualidade possível, relativamente às 

necessidades individuais. 

 

Atente-se no enfoque na compreensão e satisfação das necessidades 

individuais dos clientes, o que pressupõe uma orientação, não para o mercado, 

mas sim para a situação específica de cada cliente. Sheth (1996) (citado por 

Parvatiyar e Sheth, 2000) sugere mesmo que se limite o domínio do marketing 

relacional às acções cooperativas focadas em servir as necessidades dos 

clientes. Para Möller e Halinen (2000), o marketing relacional baseado no 

marketing (vs. baseado em networks) ocupa-se, entre outros aspectos, em 

desenvolver e gerir uma carteira de relações com os clientes, gerir as relações 

individuais com eles, criar soluções para processos inter-funcionais do negócio 

e criar sistemas flexíveis avançados. Atente-se no enfoque na gestão individual 

de relações e na importância da flexibilidade e da inter-funcionalidade dos 

processos, aspectos contemplados por Helfert et al. (2001) na 

operacionalização da construtura orientação para a relação. 

No entanto, os resultados do estudo de Homburg et al. (2002) mostram que a 

flexibilidade percebida, mas também a qualidade percebida e a partilha de 

informação, como antecedentes da satisfação, apresentam valores mais baixos 

nas relações transnacionais do que nas relações domésticas. Os autores 

argumentam que é difícil ser flexível, em relações transnacionais, por causa da 

distância geográfica. Este facto, no nosso entendimento, vem reforçar a 

importância e raridade das relações que a exibem, tanto mais se, como referem 

Cadogan et al. (1999 b), uma orientação para o mercado doméstico não é 

garantia de igual nível de orientação para o mercado, em mercados 

internacionais.  Também Selnes (1998) refere que um fornecedor pode criar 



Pág. - 263 - 

satisfação nos seus clientes através de flexibilidade e capacidade em adaptar 

produtos e entregas. 

 

A ligação entre marketing relacional, orientação para o cliente e performance é 

sugerida por Fournier et al. (1998) quando referem que “mais cedo ou mais 

tarde, a performance da empresa sofrerá, a menos que o marketing relacional 

se torne no que é suposto ser: o epítome da orientação para o cliente.” 

 

Se a orientação para o mercado se baseia na ligação que une clientes e 

fornecedores, em resultado da focalização dos últimos nos primeiros, também 

o marketing relacional se centra em parcerias de longo prazo, mutuamente 

proveitosas, em detrimento de uma perspectiva transaccional (Deshpandé e 

Farley, 2004). 

 

Alguns aspectos comuns às duas disciplinas têm sido referidos (Dalgic, 1998), 

como sejam: 

1 - ambas basearem as estratégias competitivas da empresa na busca e 

exploração de vantagem competitiva sustentável; 

2 - em ambas a orientação de gestão preconizar a satisfação do cliente e 

dos seus desejos; 

3 - em ambas a criação e entrega de valor para o cliente ser da 

responsabilidade de toda a organização e não só do departamento de 

Marketing; 

4 - ambas enfatizarem uma perspectiva de longo prazo. 

 
Um objectivo principal da presente investigação consiste em explicitar em que 

condições a orientação para a relação, adoptada por um exportador 

relativamente ao cliente internacional, influencia a performance do exportador. 

A relação entre orientação para o mercado e performance da empresa tem sido 

amplamente testada (e.g. Narver e Slater, 1990; Deshpandé e Farley, 1999) e 

foi por nós abordada no capítulo dois. Em mercados internacionais, Akyol e 

Akehurst (2003) encontraram relações estatisticamente significativas entre a 

orientação para o mercado de exportação, a estratégia de exportação e a 

performance de exportação.  
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Porém, segundo Chang e Chen (1998), a influência da orientação para o 

mercado sobre a performance pode ser directa ou indirecta, isto é, actuar 

através de variáveis mediadoras. Estes autores acrescentam que é necessário 

identificar esses factores mediadores, para quem, como nós, pretende 

compreender em que circunstâncias a orientação para o mercado é rendível. 

 

Em face do anteriormente exposto, pensamos que a forma como se 

desenvolve e se mantém a relação entre exportadores e importadores pode 

mediar o efeito da orientação para o mercado, ou a sua tradução ao nível da 

relação, sobre a performance do exportador. A este respeito, é de referir as 

verificações de Geyskens et al. (1998) quanto ao efeito mediador da confiança 

em relações de canal e as de Zhang et al. (2003), quanto ao papel mediador da 

confiança entre a dependência (“reliance”) do fabricante em normas relacionais 

e a competitividade do fabricante em mercados internacionais. 

 

Outros argumentos reforçam estas posições. Já em 2000, Ambler e Styles 

(2000) preconizavam que o marketing  devia preocupar-se com o papel da 

relação na criação de valor, tanto mais que a oferta de valor, conforme definido 

pelos clientes, constitui “o melhor esquema de lealdade” (Kahn, 1995, citado 

por Pressey e Mathews, 2000), já que, quanto maior for o valor líquido 

recebido, mais forte será a motivação para manter um processo de troca 

(Ulaga e Eggert, 2006). 

Para Ravald e Grönroos (1996), o sucesso de uma relação depende do valor 

criado em cada episódio (“episode value”), pelo aumento dos benefícios e/ou 

redução dos sacrifícios, e pelo valor criado, de forma continuada, pela relação 

em si mesma (“relationship value”). Este último é o resultado do 

desenvolvimento da relação, da segurança que o cliente percepciona e da 

confiança que daí advém, a qual, através da segurança e da credibilidade, 

reduz os sacrifícios para o cliente. Uma empresa capaz de criar relações mais 

próximas, consegue, com o tempo, criar mais valor através dessas relações 

(Johnson e Selnes, 2004). Os autores propõem que o valor para o cliente pode 

ser criado através de estratégias de valor paritário, valor diferencial e valor à 
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medida do cliente19. Também a coesão relacional, segundo a teoria com o 

mesmo nome (Lawler e Yoon, 1996), “reflecte o facto da relação se ter tornado 

num objecto de valor”. Esta teoria e os resultados da investigação dos autores, 

explicam o comportamento de permanência numa relação pela coesão 

relacional existente, proxy de um comportamento de empenhamento, seja ele 

de natureza instrumental, afectiva ou normativa. 

 
Yau et al. (2000) referem que “a orientação para o mercado é uma condição 

necessária, mas não mais suficiente, para que as empresas mantenham o 

sucesso”, e que, para serem eficazes, as empresas devem praticar marketing 

relacional. Segundo Sheth e Parvatiyar (1995), o propósito do marketing 

relacional é o de aumentar a produtividade de marketing, conseguindo 

eficiência e eficácia através de economias de retenção de clientes, redução de 

recursos improdutivos de marketing devido à resposta eficiente e cooperativa 

dos consumidores e à vontade do consumidor em criar ele próprio algum valor. 

Buttle (1996) refere que o marketing relacional se baseia em dois argumentos 

económicos, que podem ser enunciados de forma simplista:  

1º - é mais caro conseguir um novo cliente do que reter um cliente existente;  

2º - quanto mais longa a associação entre a empresa e o cliente, mais rendível 

é a relação para a empresa.  

 

No entanto, Egan (2001) aponta inconsistências a estas “economias de 

retenção”, devido ao custo marginal de aquisição de clientes em sectores como 

por exemplo o do retalho. 

 
Segundo Hakansson e Ford (2002), as relações proporcionam uma 

oportunidade para a empresa influenciar outros, sendo que essas mesmas 

relações são também uma força para que esses outros influenciem a empresa. 

De acordo com o Segundo Paradoxo do Network Marketing a empresa é em si 

mesma o resultado das suas relações e do que nelas aconteceu. À luz deste 

paradoxo, pode pensar-se que a orientação para a relação sinaliza ao cliente o 

empenhamento do fornecedor na relação, influenciando a confiança e o 

                                                 
19 Tradução do inglês “customized” 
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empenhamento do próprio cliente. Segundo Leonidou e Kaleka (1998), o 

envolvimento na exportação aparece fortemente correlacionado com o 

empenhamento pessoal e empenhamento de recursos, além de mais 

comunicação, mais cooperação, substancial dependência do exportador no 

parceiro, elevados níveis de confiança e fortes sentimentos de satisfação 

financeira e comportamental. No mesmo sentido, Marshall e Boush (2001) 

referem que “no contexto de interacções internacionais entre compradores e 

vendedores, é esperável que um comportamento cooperativo percebido suscite 

comportamentos cooperativos recíprocos” e Jancic e Zabkar (2002) referem 

que se o valor da troca for satisfatório para ambas as partes, estas deverão 

corresponder entregando valor igual ou superior.  

 

A percepção do cliente do empenhamento do fornecedor em satisfazer as suas 

necessidades e desejos específicos, pelo nível de orientação para a relação 

adoptado, pode ser, para ele, a resposta à pergunta de Palmer (2000): porque 

quererá um cliente cooperar? Para este autor, a resposta a esta questão 

deverá ser o ponto de partida do marketing relacional. Por outro lado, há que 

ter em conta que, segundo a perspectiva da troca social, referida por Holm et 

al. (1996), para o desenvolvimento de uma relação entre uma díade é 

necessário que ambas as partes a considerem rendível ou que valha a pena 

realizar trocas futuras. Um cliente não estará disponível para pagar mais do 

que o devido em nome de parcerias cujas condições e vantagens são pouco 

claras ou não identificáveis (Araújo et al., 1999)20. Os benefícios recolhidos 

                                                 
20 Brennan (1997) refere os seguintes benefícios e custos de uma parceria: 
1 - Benefícios de uma parceria para o cliente: 
O fornecedor tem mais compreensão dos seus requisitos e pode sugerir de forma proactiva  
melhorias no produto; o pessoal do fornecedor familiariza-se com as formas de fazer as coisas 
pelo cliente; há um aumento do fluxo de informação entre as duas empresas, essa informação 
é mais digna de confiança; o fornecedor torna-se um membro da equipa; cada membro pode 
centrar-se mais claramente nos aspectos da cadeia de valor acrescentado que são as suas 
competências nucleares, deixando para o parceiro outros aspectos críticos. 
2 - Custos para o cliente associados a uma parceria: 
Possível recusa de concorrentes em apresentar propostas; risco de se empenhar no parceiro 
errado. 
3 - Benefícios de uma parceria para o fornecedor: 
Os custos de vender para aquele cliente são reduzidos ou eliminados; o fornecedor não está 
exposto às contingências do mercado, implicando maior grau de certeza sobre futuros fluxos 
de rendimentos. 
4 - Custos para o fornecedor associados a uma parceria: 
Investimentos em activos específicos físicos e humanos para o cliente; demasiada 
dependência de um ou dois parceiros e estes serem errados. 
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pelo cliente, da orientação para a relação, do fornecedor, podem ser 

exactamente o motivo encontrado pelo cliente para realizar trocas futuras. Em 

reforço do referido apontam os resultados de Lages et al. (2005b) que revelam 

que maior performance da relação resulta em empenhamento, confiança, 

cooperação, satisfação e lealdade para com a relação. 

 

A questão que se coloca agora é a de saber se a qualidade da relação, 

nomeadamente a confiança e o empenhamento do cliente na relação, podem 

contribuir para a performance do exportador.  

Pensamos que a presença destas variáveis relacionais deverá traduzir-se em 

atitudes e comportamentos que contribuem para a performance do exportador, 

quer seja pela influência na continuidade da relação (Sanzo et al., 2003)21, pela 

intenção futura de expandir o negócio (Cannon e Homburg, 2001), pela 

redução dos custos de canal internacional (O’Reilly e Chatman, 1986, citados 

por Skarmeas et al., 2002), por serem “instrumentais na criação de eficiência, 

produtividade e eficácia” (Morgan e Hunt, 1994) e por criarem barreiras à saída 

para os clientes e ainda por permitirem a alavancagem de recursos limitados 

através de esforços conjuntos e da melhoria da capacidade de planeamento 

(Van Bruggen et al., 2005). 

 
Se Zhang et al. (2003) argumentam que é compensador o investimento feito na 

construção de relações internacionais, atribuindo aos activos relacionais as 

vantagens de serem difíceis de imitar e “muitas vezes criticamente vantajosos 

em canais internacionais”, também Kalwany e Narayandas (1995) mostram que  

a construção da relação conduz a um aumento da rendibilidade, enquanto 

Lages et al. (2005 b) argumentam que as relações “são instrumentais na 

determinação do valor e performance das empresas” e constituem um recurso 

da empresa (Hunt, 1997) que pode gerar vantagem competitiva sustentável 

(Espallardo, 2001). Já Wathne et al. (2001), num contexto de serviços 

business-to-business, verificam que as relações interpessoais entre 

compradores e vendedores servem como uma barreira à mudança de parceiro 

                                                 
21 Egan (2001), argumenta que a ligação entre lealdade e rendibilidade é ténue.e que a 
convicção de que os clientes de longo prazo pagam preços-prémio pode não ser correcta. No 
entanto Piercy et al (1997) verificam que a performance dos exportadores, em alguns aspectos, 
está ligada à lealdade do cliente. 
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e portanto como incentivo à continuidade. 

 

A justificação mais completa da proposta de relação entre confiança e 

empenhamento do cliente e os efeitos sobre a performance do exportador será 

abordada em outro ponto deste capítulo. 

 
Por outro lado, pensamos que é necessário compreender como se forma a 

orientação para a relação, isto é, identificar quais os seus antecedentes e como 

actuam, para podermos completamente ajuizar da sua eficácia e da pertinência 

do esforço que representa para a empresa, em cada relação específica. Esta 

questão é tanto mais importante quanto o investimento na construção de 

relações não é apropriado ou necessário para todos os mercados, clientes ou 

empresas (Blois, 1998), atendendo aos recursos que são mobilizados e 

também ao facto de alguns clientes não o desejarem (Day, 2000; Sanzo et al., 

2003), devendo a empresa centrar-se apenas naquelas relações que sejam 

percebidas como benéficas (Day, 2000b). 

Palmer (1996) identificou seis situações “em que a troca relacional pode ser 

irrealista22 e Palmer (2000) refere mesmo que “a cooperação é uma aberração” 

que só acontece em situações em que exista a percepção de que é necessário 

abdicar de alguns benefícios próprios, para, no longo prazo, melhorar as 

hipóteses de sobrevivência. Também Hakansson e Snehota (l995)  (citados por 

Conway e Swift, 2000) indicam cinco aspectos negativos ou desvantagens de 

estar numa relação23. Para Pels (1999) “a escolha do paradigma de troca não é 

uma função matemática da estrutura do mercado”, evidenciando assim alguma 

complexidade que a questão envolve. 

Uma situação em que provavelmente a construção de relações será proveitosa  

deverá ocorrer em cenários em que os custos de transacção sejam elevados 

                                                 
22 As situações identificadas por Palmer (1996) são: quando não existem razões para um 
comprador voltar ao vendedor, quando os compradores evitam uma relação assimétrica em 
que são dependentes, quando os processos de compra se tornam formalizados de forma a 
obstar o desenvolvimento de uma relação baseada em laços sociais, quando a segurança dos 
compradores baixa a necessidade de redução do risco que é um resultado do desenvolvimento 
da relação, quando os custos associados ao desenvolvimento da relação colocam a empresa 
numa desvantagem de custo num mercado sensível ao preço e quando os compradores 
desejam limitar a escolha de fornecedores. 
23 As desvantagens ou aspectos negativos de se estar numa relação, segundo Hakansson e 
Snehota (l995), são a perda de controlo, a exigência de recursos, pedidos inesperados, perda 
de oportunidades, e indeterminação (i.e. dificuldade de prever). 
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(Buttle, 1996). 

 

Segundo Avlonitis e Gounaris (1999), a orientação para o marketing24 é 

determinada por factores específicos da empresa e do mercado, tendo os 

primeiros um efeito facilitador e os últimos um efeito coercivo, o que nos 

permite desde logo admitir que duas fontes de factores – a empresa e o 

mercado - podem condicionar o nível e tipo de orientação para a relação. Já 

Greenly (1995) (citado por Akyol e Akehurst, 2003) tinha concluído que 

empresas com o mesmo nível de orientação para o mercado podem ter 

diferentes formas de orientação para o mercado. 

 

Na revisão bibliográfica realizada e anteriormente referida, foram citados os 

principais antecedentes da construtura orientação para o mercado. Pelo 

exposto, no modelo que estamos a desenvolver, propomos como antecedentes 

da orientação para a relação, uma construtura que represente um factor interno 

da empresa e uma construtura que represente um factor do mercado.  

 

De entre os factores específicos da empresa, escolhemos como antecedente 

da orientação para a relação, a orientação estratégica dominante na empresa. 

Pensamos que a adopção de diferentes orientações estratégicas, pela 

empresa, deverá facilitar ou obstar à implementação da orientação para a 

relação e que o efeito produzido por esta última sobre a performance do 

exportador deverá depender do nível de compatibilidade com a primeira. 

A este respeito, Dobni e Luffman (2003) argumentam que a relação entre 

orientação para o mercado, implementação da estratégia e performance é 

robusta em diferentes contextos envolventes, enquanto Noble et al. (2002) 

referem a associação dos conceitos de orientação para o mercado, orientação 

estratégica e cultura organizacional. 

 

A questão de saber se a orientação para o mercado reforça ou, pelo contrário, 

enfraquece a vantagem competitiva que uma empresa possa deter, foi 

anteriormente colocada por Narver et al. (2000), de alguma forma 

                                                 
24 Estes autores conceptualizam a orientação para o marketing da mesma forma que 
geralmente é conceptualizada a construtura orientação para o mercado. 



Pág. - 270 - 

condicionando a afirmação de Slater e Narver (1994) de que “ser orientado 

para o mercado nunca pode ser negativo”. Para Dobni e Luffman (2000), o 

contexto para implementação de uma estratégia é proporcionado pela 

orientação para o mercado. Este aspecto é particularmente importante se 

tivermos em conta que, segundo Pelham (1999), não deverá ser a opção 

estratégica a conferir vantagem competitiva às pequenas empresas, mas antes 

as competências que lhe permitam a sua boa implementação. Aliás, segundo 

Palmer e Pels (2002), o que se entende por estratégia pode referir-se à sua 

formulação ou à sua implementação. Para Dyer e Singh (1998) e Day (1997) 

(citado por Johnson e Selnes, 2004), a estratégia dum fornecedor, numa 

relação de troca, consiste em disponibilizar a oferta e organizar recursos 

compatíveis com as necessidades do mercado, criar o retorno do investimento 

mais favorável e uma vantagem competitiva sustentada. Atente-se no aspecto 

de organização dos recursos para satisfazer as necessidades de um mercado 

ou de um cliente e no aspecto de disponibilização da oferta, o que implica 

naturalmente as acções requeridas para tal, ambos contemplados na 

conceptualização da orientação para a relação (Helfert et al., 2001). 

 

Se a orientação para o mercado proporciona o contexto para a implementação 

da estratégia, então, por maioria de razão, a orientação para uma relação 

específica deverá permitir conhecer as verdadeiras necessidades de cada 

cliente específico, mobilizar recursos e competências que as satisfaçam, no 

quadro da orientação estratégica genérica da empresa. Conforme referem 

Hakansson e Ford (2002) a relação tem que operar de forma a servir cada 

empresa e as suas estratégias genéricas. 

 

A questão da compatibilidade25 entre a orientação para o mercado e a 

orientação estratégica da empresa foi colocada por Tuominen et al. (2004), 

para quem “é importante identificar qual o perfil de orientação para o mercado 

que mais bem se compatibiliza com a postura estratégica da empresa”, e não 

pensar em termos de “quantidade” de orientação para o mercado. Esta questão 
                                                 
25 Miles e Snow (1984) referem fit como sendo um processo bem como um estado – uma busca 
dinâmica que procura alinhar a organização com a sua envolvente e organizar recursos 
internamente por forma a apoiar esse alinhamento. O mecanismo básico de alinhamento é a 
estratégia e os arranjos internos são a estrutura da organização e os processos de gestão. 
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é igualmente abordada por Matsuno e Mentzer (2000) que analisam os 

benefícios que a adopção de uma orientação para o mercado possa 

proporcionar a empresas que sigam diferentes estratégias. Os autores referem 

que a adopção de uma determinada estratégia, por uma empresa, pode 

determinar quais as dimensões da performance em que está empenhada e 

definir o nível de performance alcançada, quando comparada com a de 

concorrentes que sigam orientações estratégicas diferentes. 

Noble et al. (2002) propõem que se investigue quais as combinações de 

estratégias que permitem melhor performance, em diferentes situações 

competitivas. Na verdade, os autores questionam a eficácia de uma única 

estratégia em todas as situações. Também nós propomos que a orientação 

para a relação, pelo conhecimento de, e actuação sobre, a situação específica 

de um cliente, pode “flexibilizar” a orientação estratégica geral da empresa, por 

forma a melhor servir cada cliente e conseguir melhorar a sua performance em 

cada relação. 
Se por um lado a orientação para a relação, no que respeita ao seu conteúdo e 

nível de implementação, deverá ser influenciada pela opção estratégica da 

própria empresa, por outro lado, externamente, ela deverá ser influenciada por 

características do cliente. Já em 1985, Campbell (1985) apresenta o “Modelo 

de Interacção entre Compradores e Vendedores” que incorpora variáveis 

relativas a características do comprador, do fornecedor e do produto. 

Matsuno e Mentzer (2000) referem que é possível admitir a existência de um 

factor de mediação entre o tipo estratégico e a orientação para o mercado. Nós 

propomos a existência, não de um factor moderador, mas de um factor que, em 

paralelo com a orientação estratégica, possa ter um efeito de certa forma 

determinante sobre o nível e/ou forma da orientação para a relação. 

Um fornecedor não consegue de facto definir unilateralmente o seu marketing 

mix e “a orientação não é de facto para um mercado”, devendo a empresa 

tentar perceber a perspectiva dos parceiros “específicos” (Ford e Hakansson, 

2006). De notar a referência que os autores fazem a parceiros específicos, 

evidenciando as idiossincrasias de cada relação; como tal, faz mais sentido 

falar-se em orientação para a relação do que em orientação para o mercado. 
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Se a orientação para a relação é conceptualizada como compreendendo a 

afectação de recursos e as tarefas de gestão da relação, então é plausível 

admitir-se que diferentes necessidades dos clientes e as suas diferentes 

abordagens à compra deverão ser determinantes quantitativos e qualitativos 

dos recursos a afectar e das tarefas a desempenhar pelo fornecedor. A 

orientação para a relação deve assim ser influenciada externamente, e de certa 

forma coercivamente (Avlonitis e Gounaris, 1999), na medida em que o cliente 

estabelece o que quer comprar, através da especificação de compra. O papel 

de adaptação à relação com um cliente estrangeiro, em função dos requisitos 

desse cliente, desempenhado pela orientação para a relação, é tanto mais 

importante se tivermos em conta que o processo de exportação é por natureza 

interactivo e não estático (Chetty e Hamilton, 1996) e que os processos - chave 

têm que estar internamente integrados e externamente alinhados com os 

processos homólogos da empresa cliente (Day, 2000; Day e Van den Bulte, 

2002), sobretudo devido à crescente dependência tecnológica que as 

empresas têm de terceiros e à “necessidade de desenvolver e adaptar as 

ofertas a requisitos mais específicos” (Hakansson e Ford, 2002). O alinhamento 

de recursos das partes é desejável e é referido por Chryssochoidis e 

Theoharakis (2004) como afectando indirectamente a performance de uma 

parceria.  

 
Segundo Collis e Montgomery (1998), a abordagem à estratégia baseada nos 

recursos permite explicar que é possível a uma empresa deter uma vantagem 

competitiva num negócio específico (competitive advantage) ou uma vantagem 

competitiva num conjunto de negócios (corporate advantage). A orientação 

para a relação, ao afectar recursos e gerir actividades em função dos requisitos 

específicos do cliente, deverá dotar a empresa de vantagem competitiva ao 

nível da relação.  

 

Entre exportadores e importadores existe sempre, em menor ou maior grau, 

interdependência, o que obriga a pensar o processo estratégico da empresa 

como interactivo, evolutivo e responsivo em vez da concepção tradicional de 

desenvolvimento e implementação unilateral duma estratégia (Hakansson e 

Ford, 2002). No mesmo sentido, Chryssochoidis e Theoharakis (2004) referem 
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a necessidade de um ajuste estratégico entre o que é importado e os objectivos 

gerais do importador. Se os exportadores entenderem as reais prioridades dos 

importadores e as implicações da construção de relações sólidas com eles, 

poderão melhorar a sua performance (Piercy et al., 1997). 

 

Pensamos que orientação para a relação pode ser instrumental nesta 

adaptação estratégica. A nossa pretensão baseia-se na afirmação de Price e 

Arnould (1999) de que a capacidade do fornecedor em ouvir as necessidades 

do cliente e actuar em conformidade, reflectem aspectos da relação 

instrumental. 

 

A escolha da tipologia de Miles e Snow para consubstanciar a orientação 

estratégica da empresa foi anteriormente justificada. Aqui apenas 

recordaremos que a bibliografia evidencia que certos tipos estratégicos de 

Miles e Snow são mais propensos a uma orientação para o mercado e, espera-

se, a uma orientação para a relação, que pretende ser a tradução da 

orientação para o mercado ao nível da relação. 

 

A estrutura do modelo que estamos a desenvolver assenta teoricamente no 

Segundo Paradoxo das Networks (Hakansson e Ford, 2002) aplicado a uma 

díade exportador–cliente internacional. Estes autores preconizam que a 

empresa influencia e é influenciada pelas relações que estabelece e que o 

volume de investimento nas relações determina o seu conteúdo. 

 

Em diferentes relações, os clientes procuram aceder a diferentes recursos e 

competências do fornecedor, por forma a satisfazerem as suas necessidades. 

Conforme foi explicitado no capítulo cinco, segundo Araújo et al. (1999), 

diferentes formas de acesso de um cliente aos recursos dos seus fornecedores 

podem ser representadas por diferentes interfaces. O tipo de interface usada 

na relação exportador-cliente internacional mobiliza diferentes recursos da 

empresa e requer diferentes actividades (e.g. a compra de um produto 

standard não requer actividades de adaptação do produto ou do processo). 

Assim sendo, tal significa que, em presença de diferentes interfaces, o 

conteúdo das relações deve variar, em função dos níveis de recursos utilizados 



Pág. - 274 - 

e actividades desenvolvidas. A este respeito, Zineldin (1998) refere que a maior 

ou menor complexidade de uma relação pode conduzir a uma maior 

intensidade da interacção e construção de laços financeiros sociais e outros.  

Por outro lado, os recursos investidos nas relações e as competências da 

empresa estão associados às oportunidades e limitações que se lhe deparam 

(Hakansson e Ford, 2002) e portanto, previsivelmente, à performance dela. 

Também as conclusões do estudo de Piercy et al. (1998) realçam a importância 

da colaboração com outros para aceder aos recursos associados a superior 

performance. Hakansson e Ford (2002) acrescentam que as interacções 

devem servir para compreender a ligação entre os recursos próprios e aqueles 

que são activados nas relações com outros. 

Assim sendo, preconizamos que a afectação e combinação de recursos e 

desempenho de tarefas, consubstanciados na orientação para a relação, 

depende da interface (Araújo et al., 1999) existente na relação (factor externo) 

e, conforme raciocínio atrás desenvolvido, também da orientação estratégica 

da empresa (factor interno). 

 
Por outro lado, a sequência causal entre orientação estratégica do exportador, 

orientação para a relação, e qualidade da relação, pode também ser suportada 

pela afirmação de Hakansson e Ford (2002), que refere que “as relações da 

empresa são o resultado da sua estratégia e acções”. Os autores referem que 

numa perspectiva convencional de gestão, as relações são ferramentas que a 

empresa desenvolve e utiliza; se, porém, considerarmos que a empresa é 

desenvolvida por, e através das, suas relações, o que é igualmente verdadeiro, 

a questão de ter os parceiros certos torna-se vital, sendo que “ouvir, reflectir e 

reagir aos outros torna-se em actividades centrais” (idem). Por parceiros certos 

entendemos serem aqueles que valorizam as competências detidas pela 

empresa e precisam de aceder aos recursos que ela está disposta a 

disponibilizar para desempenhar as actividades necessárias à satisfação das 

suas necessidades. Isto evidencia a compatibilidade que deve existir entre o 

tipo de interface requerida pelo cliente, a estratégia da empresa (relacionada 

com as competências desenvolvidas) e a orientação para a relação (i.e., a 

utilização de recursos e o desempenho de actividades para satisfazer um 

cliente específico). 
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Por outro lado,”ouvir, reflectir e reagir” são, essencialmente, o conhecimento 

das necessidades, a sua conversão interna em proposta de valor e a actuação 

no sentido da implementação dessa proposta, sendo fácil reconhecer aqui as 

dimensões duma orientação para o mercado. 

 

Em suma: 

Propõe-se que a orientação para a relação seja influenciada internamente pela 

orientação estratégica da empresa e influenciada externamente pelo tipo de 

interface com o cliente; por sua vez, a orientação para a relação deve 

influenciar as atitudes e comportamentos do cliente relativamente à relação 

(qualidade da relação) que medeiam a relação entre a orientação para a 

relação e a performance do exportador, isto é, estas atitudes e 

comportamentos do parceiro influenciam a performance da empresa na relação 

 
Em termos de quem exerce influência sobre quem, o modelo pode ser 

esquematizado da seguinte maneira (Figura 9): 

 
                  influencia 
   

                                      influencia                influencia 
  influencia 
 
 
 
A – Característica do, ou aspecto determinado pelo, exportador 
B -  Característica do, ou aspecto determinado pelo, cliente  

Figura 9 - Esquema do modelo proposto. 
 
Nesta fase de desenvolvimento, o modelo pode ser representado conforme 
aparece figurado abaixo (Figura 10). 

A 

B 

A B A 
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Figura 10 - Representação gráfica do modelo essencial. 
 
Seguidamente explicitamos o significado de cada uma das 
construturas/variáveis do modelo: 
 
Interfaces – baseados em diferentes formas de acesso de um cliente aos 

recursos dos seus fornecedores (“interface estandardizada” “interface 

especificada”, “interface de tradução” e “interface interactiva”) (Araújo et al., 

1999) e operacionalizadas pelo tipo de especificação do produto que é trocado. 

 

Orientação Estratégica – é a orientação estratégica geral da empresa 

exportadora, segundo a tipologia de Miles e Snow (1978). 

 

Orientação para a Relação – representa a medida em que o fornecedor está 

interessado na relação com um determinado cliente, avaliada pelo conjunto de 

recursos mobilizados e o conjunto de actividades desenvolvidas para 

satisfação das necessidades dessa relação específica (Helfert et al., 2001).  

 

Qualidade da Relação – conceptualizada como uma construtura de ordem 

superior, em que a confiança e o empenhamento são construturas de primeira 

ordem (Hibbard et al., 2001; Hewett et al., 2002), significa na presente 

investigação o nível de confiança do cliente no exportador e o nível de 

empenhamento do cliente na relação com o exportador. 

 

Performance do Exportador – refere-se aos resultados que o exportador 

consegue numa relação com um determinado cliente estrangeiro, avaliados na  

presente investigação pela evolução das vendas em valor e em volume, a 

 
ORIENTAÇÃO  
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RELAÇÃO  INTERFACE 

1, 2, 3, 4 

 PERFORMANCE 
do EXPORTADOR 

 ORIENTAÇÃO  
ESTRATÉGICA 

1, 2, 3, 4 
 QUALIDADE 
da RELAÇÃO 
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evolução do lucro, a satisfação com cada um dos três indicadores anteriores, e 

indicadores vários que evidenciam o sucesso de uma relação de exportação. 

 
7.5 – JUSTIFICAÇÃO DETALHADA DAS RELAÇÕES ENTRE 
CONSTRUTURAS PROPOSTAS NO MODELO E FORMULAÇÃO DE 
HIPÓTESES 
 
Por razões de clareza e para tornar mais fácil e mais breve a compreensão do 

modelo, não apresentámos anteriormente todas as referências que podem 

contribuir para a formação das propostas teóricas, o que, sem prejuízo, 

faremos seguidamente. 

 

7.5.1 - JUSTIFICAÇÃO DETALHADA DA INCLUSÃO DA CONSTRUTURA QUALIDADE DA 

RELAÇÃO 

 
Pretendemos aqui justificar mais detalhadamente a proposta de correlação 

entre as construturas orientação para a relação e qualidade da relação, esta 

última composta pelas construturas de segunda ordem confiança e 

empenhamento e que, segundo Berghäll (2003), “é o único resultado de uma 

avaliação básica da relação”.  

 

Um estudo recente de Sanzo et al. (2003) relaciona a dimensão cultural da 

orientação para o mercado com construturas de marketing relacional 

(comunicação eficaz, confiança, satisfação e empenhamento) e destas com a 

continuidade da relação. 

Quer a confiança quer o empenhamento são construturas relacionais de 

grande importância. A confiança é um conceito nuclear, relacionado com o 

comportamento dos intervenientes numa relação, requisito para que esta exista 

(Berry e Parasuraman, 1991, citados por Chryssochoidis e Theoharakis, 2004) 

e procurada, a par do empenhamento, pelos importadores (Piercy et al., 1997). 

Este aspecto pode ser explicado se atentarmos no facto de, num contexto 

doméstico, os compradores terem mais facilidade em procurar uma proposta 

melhor, mas, num contexto internacional, mais arriscado, mais provavelmente 

escolherão um fornecedor que minimize o risco de falha (Liang e Parkhe, 
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1997). Ora, precisamente a confiança serve para reduzir os sentimentos de 

vulnerabilidade (Gilliland e Bello, 2002).  

Segundo os resultados de Zaheer et al. (1998) “a confiança conta em relações 

de troca entre organizações; Kim (2000), em face dos resultados que obteve, 

põe em causa o “valor putativo” da longevidade das relações de canal, a qual, 

por si só, não garante benefícios, sendo por isso “imperativo construir 

confiança”. Para Lye e Hamilton (2000) é prioritário actuar com base na 

confiança e não no poder.  

 
Para além de várias consequências relevantes do empenhamento, já referidas, 

pensamos que o empenhamento do parceiro, respeitante a uma intenção 

comportamental por parte dele (O’Malley e Tynan, 1997), é importante, se 

atendermos a que a sua assimetria pode gerar oportunismo e instabilidade 

(Palmer, 2000), indesejáveis e susceptíveis de minar a relação e que, na sua 

componente de lealdade, pode constituir um factor de previsão de sucesso 

num canal de distribuição (Gilliland e Bello, 2002).  

O exposto reforça a nossa convicção da necessidade de considerar a 

construtura “qualidade da relação” no presente modelo. 

 
7.5.2 - INFLUÊNCIA DA PERFORMANCE DO FORNECEDOR SOBRE A QUALIDADE DA 

RELAÇÃO 

 
Tem sido referido que a consecução ou superação dos objectivos de 

performance se traduzem em satisfação do parceiro (Lages et al., 2004) e 

desenvolvimento de sólidas relações, desde que ultrapassem os que possam 

ser conseguidos em parcerias com fornecedores alternativos (Anderson e 

Narus, 1984)26. A satisfação com a relação é frequentemente associada a 

confiança depositada no parceiro e a empenhamento na relação com ele; note-

se que Mohr e Spekman (1994) (citados por Homburg et al., 2002) concluíram 
                                                 
26 A tradução em satisfação da forma como a performance é percebida pode ser explicada pelo 
Paradigma Confirmação/Infirmação ou pela “Equity Theory” (Homburg et al., 2002). No primeiro 
caso a performance percebida é comparada com um nível ou standard pré-determinado, sendo 
a satisfação ou insatisfação o resultado da comparação entre performance esperada e 
percebida. No segundo caso a satisfação resulta da percepção de fairness com a troca. De 
acordo com esta teoria, os clientes esperam que as trocas ocorram com um certo nível de 
justiça distributiva ou “fairness” (Oliver, 1997, citado por Homburg et al., 2002), comparando os 
seus próprios inputs e outputs com os do parceiro. 
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que empenhamento e confiança, entre outros factores, estão relacionados com 

a satisfação com o apoio do fabricante ou com a satisfação com o lucro. 

Geyskens et al. (1999) verificam que a satisfação económica com a relação, 

mediada pelo nível de conflito, impacta o nível de satisfação não-económica, o 

qual, por sua vez, influencia a confiança e esta o empenhamento na relação. 

As funções desempenhadas por um fornecedor, no âmbito de uma relação com 

um cliente, são entradas (inputs) das operações do cliente e são a evidência da 

capacidade do fornecedor (Walter et al., 2003). Segundo os autores, estas 

entradas contribuem para o desenvolvimento de confiança, empenhamento e 

satisfação, (elementos da qualidade da relação), o que é por eles verificado. 

Também Van Bruggen et al. (2005) verificam que a performance eficaz das 

funções de canal, por um distribuidor relativamente aos seus clientes 

industriais, pode aumentar significativamente as percepções do cliente quanto 

à qualidade da relação, sendo mesmo um dos principais determinantes desta.  

No mesmo sentido, Narayandas e Rangan (2004) referem que uma 

performance satisfatória e, note-se, o “subsequente desenvolvimento de 

confiança e empenhamento”, são determinantes fundamentais do sucesso de 

uma relação. Atente-se no facto de na definição e operacionalização da 

construtura orientação para a relação terem sido considerados, quer a 

afectação de recursos, quer o desempenho de actividades de gestão da 

relação, condições essenciais para um bom desempenho do fornecedor e 

consequente desenvolvimento de confiança e empenhamento. De referir que é 

esperável que um fornecedor que esteja orientado para o cliente crie valor para 

esse cliente, gerando, também por essa via, as condições para o 

desenvolvimento de confiança e empenhamento do cliente. Doyle (1995) 

considera que o processo eficiente de operações e um processo eficaz de 

identificar e comunicar com os clientes potenciais e apoiar e servir os actuais, 

são processos fundamentais na criação de valor. Já em 1990, Narver e Slater 

(1990) referiam que uma orientação para o mercado forte está associada a um 

grande esforço para oferecer valor aos clientes e que, consequentemente, a 

probabilidade de que tal aconteça é elevada. 

Para  definir o sentido de causalidade entre a percepção de valor criado pelas 

actividades de um fornecedor, o desenvolvimento de confiança e 

empenhamento e as intenções de compra futuras, estas potencialmente 
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geradoras de incremento de performance do fornecedor, é possível recorrer à 

estrutura de Fishbein e Ajzen (1975) (citados por Ulaga e Eggert, 2006) que 

fornece uma orientação teórica quanto à interacção entre cognição, 

afectividade e intenções comportamentais.  

Em estudo muito recente, Ulaga e Eggert (2006) consideram o “valor da 

relação”, que resulta do desempenho, como a variável cognitiva que se verifica 

estar positivamente correlacionada com a qualidade da relação, afectando 

directamente a confiança e o empenhamento e também, note-se, a intenção de 

expandir os negócios com o fornecedor em apreço; esta última verificação foi 

igualmente obtida por Liang e Parkhe (1997) que encontraram uma forte 

correlação entre a performance do exportador e as intenções de compras 

futuras, no caso de importadores de elevada performance. 

Para Ulaga e Eggert (2006), o valor da relação só se converterá em impacto 

favorável se se traduzir em qualidade da relação, evidenciando a importância 

das actividades de construção de confiança. Os autores acrescentam ainda 

que a satisfação com um fornecedor só resultará em empenhamento se existir 

confiança. Também McNaughton et al. (2002) referem que o valor 

proporcionado aos clientes se converte em satisfação e fidelidade para com os 

fornecedores; Samiee e Walters (2003) (citando Chien e Moutinho, 2000) 

reforçam esta ideia  ao referirem que foi verificada a associação entre elevados 

níveis de confiança mútua e a percepção que os clientes têm do valor utilitário 

dos fornecedores. Palmer (1996) recorre à “Equity Theory” para justificar que 

os clientes que têm a percepção de usufruírem de um rácio benefício/custo 

mais favorável do que o do parceiro de troca, empenhar-se-ão mais na relação 

com ele. 

No entanto, para Ambler e Styles (2000), a relação pode ser vista como uma 

conduta para a performance, necessária mas não suficiente, em que a criação 

de valor resulta do que “corre” na relação e não da qualidade da relação em si 

mesma. Esta conduta serviria, segundo os autores, para transferir informação 

implícita e explícita e para gerar e reforçar o empenhamento emocional. Para 

os autores, o valor que é criado resulta da conversão de informação implícita 

em soluções explícitas para problemas. No modelo que propomos, a orientação 

para a relação permitirá conhecer os problemas e necessidades de cada 

cliente e dar-lhes resposta, através da relação, criando valor para eles e tendo 
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como consequência o desenvolvimento de confiança e empenhamento na 

relação, por parte do parceiro. 

 

Um resultado empírico que confere solidez à nossa proposta foi obtido por 

Baker et al. (1999) que verificaram a existência de relação entre orientação 

para o mercado, percebida por um fornecedor num revendedor, e a confiança, 

empenhamento, normas cooperativas e satisfação do primeiro relativamente ao 

segundo. Também os resultados de Langerak (2001b) enfatizam o aspecto da 

importância da orientação para o mercado ser percebida pelo parceiro, sem o 

que os benefícios de longo prazo, esperáveis do investimento nessa 

orientação, possam vir a ser conseguidos. Uma explicação possível reside na 

proposta de Palmer (2000) que sugere que a cooperação dos clientes depende 

da imagem que têm dos fornecedores. 

Num outro estudo, Langerak (2001) obtém evidência de que o efeito da 

orientação para o mercado sobre a confiança do cliente não é directo, mas sim 

mediado pela orientação dos vendedores para o cliente (“Customer Orientation 

of Salespersons”); esta conclusão poderá indiciar que a gestão de proximidade 

tem um impacto significativo nas percepções dos clientes e, como tal, 

pensamos que a orientação para a relação possa ser mais eficaz do que uma 

orientação para o mercado, esta mais geral, na obtenção de resultados a partir 

de uma relação. 

 
Pelo cumprimento das suas funções, o fornecedor será visto como credível e 

como empenhado na relação, sendo por isso recompensado pelas intenções 

de atitude do cliente em desenvolver e manter uma relação de longo prazo, 

bem como pela vontade em investir e fazer sacrifícios na relação (Walter et al., 

2003). Atente-se que fazer sacrifícios e deter uma vontade de desenvolver uma 

relação de longo prazo são elementos que integram a definição de 

empenhamento, segundo Anderson e Weitz (1992), e que é portanto possível 

concluir que o desempenho adequado das funções do fornecedor possa gerar 

empenhamento do cliente. Aliás, Gilliland e Bello (2002) verificam que 

investimentos feitos pelo fornecedor estão positivamente associados ao 

empenhamento de cálculo do distribuidor. Também Söllner (1999) propõe que 

os inputs de uma empresa A influenciam o empenhamento de uma empresa B, 
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e vice-versa. Os investimentos específicos feitos por um parceiro aumentam os 

custos de mudança e reduzem a incerteza do outro, contribuindo para a sua 

estabilidade e performance da relação. 

 

Deste ponto, pensamos ser possível concluir que o desempenho adequado das 

funções do fornecedor e a afectação correcta de recursos a cada relação, 

criando valor para o cliente, no sentido da satisfação das necessidades 

específicas deste, deverá contribuir para a qualidade da relação. 

 
7.5.3 - EFEITO DA CONSTRUTURA ORIENTAÇÃO PARA A RELAÇÃO, DO FORNECEDOR, 
SOBRE A CONSTRUTURA QUALIDADE DA RELAÇÃO, AVALIADA PELOS NÍVEIS DE 

CONFIANÇA E EMPENHAMENTO DO CLIENTE 

 
A seguir são apresentadas conclusões ou proposições de alguns estudos que 

permitem suportar a proposta de que a qualidade da relação, na perspectiva do 

cliente, depende do nível de orientação para o mercado do fornecedor. 

 

Ao referir que “a confiança é mais tipicamente promovida quando uma parte 

numa interacção demonstra uma resposta às necessidades do seu parceiro”, 

Friedland (1990) (citado por Hosmer, 1995), está muito claramente a afirmar 

que, pelo menos uma componente da orientação para o mercado - a resposta 

(Kohli e Jaworski, 1990) - incute confiança no parceiro de troca. Hosmer (1995) 

acrescenta que, em transacções económicas, o conteúdo moral da confiança 

consiste na resposta genuína às necessidades da outra parte. 

 

Para Elg (2002), são as características da relação, especificamente a 

confiança, cooperação e conflito, que estão positivamente relacionadas com a 

orientação para o mercado inter-empresas27.  
 

Em estudo muito recente, Zhao e Cavusgil (2006) conseguem evidência de que 

a orientação para o mercado dum fornecedor está significativamente 

relacionada com a confiança do cliente, a qual afecta a orientação de longo 

                                                 
27 ) A orientação para o mercado inter-empresas refere-se às actividades que duas ou mais 
empresas independentes levam a cabo em conjunto para tornar uma network ou uma relação 
individual mais sensíveis aos pedidos do mercado. 
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prazo deste último relativamente ao fornecedor. Para além da investigação de 

Siguaw et al. (1998), que encontra evidência desta relação num contexto de 

interacção fornecedor–distribuidor, apenas temos conhecimento de uma outra, 

de Zhao e Cavusgil, que se tenha ocupado da validação desta associação. 

Para estes autores, a orientação para o cliente, de um fornecedor, constitui um 

indicador da qualidade da relação. Para se conseguir a confiança de um 

parceiro, deve primeiro ser-se visto como credível, digno de confiança 

(Argandoña, 1999). Precisamente para Zhao e Cavusgil (2006), a orientação 

para o mercado, do fornecedor, cumpre essa função, ao “enviar uma forte 

mensagem” ao cliente de que possui vontade e credibilidade para desenvolver 

uma relação de longo prazo com ele. Para Christy et al. (1996), o 

desenvolvimento de relações de marketing bem sucedidas depende da 

existência de recompensas para os parceiros e do conhecimento delas e da 

capacidade de cada parte em inspirar confiança na outra.  

Para um cliente desenvolver empenhamento numa relação, pode não ser 

bastante a credibilidade do fornecedor, sendo necessário o investimento em 

activos específicos; esta é pelo menos a justificação apresentada por Kim e 

Frazier (1997) para o facto de não lhes ter sido possível validar a hipótese de 

associação entre a credibilidade do fornecedor e o empenhamento 

comportamental do distribuidor. 

Argandoña (1999) acrescenta à credibilidade, a lealdade, previsibilidade, 

acessibilidade, disponibilidade, integridade, consistência no comportamento, 

abertura, competência, justiça, capacidade em manter promessas e, no caso 

de uma organização, os seus objectivos, como sendo as características que 

devem ser identificadas num parceiro para que ele mereça confiança. 

Muitas destas características e outras que considerámos como aspectos da 

construtura orientação para a relação (capacidade de manter promessas, ajuda 

nas emergências, atitude positiva para com as queixas, fornecimento contínuo 

de longo prazo, comunicações regulares) constituem dimensões do critério de 

selecção de fornecedores internacionais, pelos importadores, denominado 

“relações” (Piercy et al., 1997). Estes autores verificaram que este critério foi 

considerado o mais importante pelos importadores de elevada performance, 

seguido pelos critérios “serviço”, “preço” e “produto”, por esta ordem. Também 

o estudo de Lye e Hamilton (2000) evidencia que critérios como confiança e 
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conhecimento, resposta a problemas e nível de empenhamento estão entre 

aqueles a que é atribuída maior importância pelos distribuidores, na selecção 

de fornecedores internacionais. Piercy et al. (1997) acrescentam que os 

critérios de selecção representam prioridades dos clientes e, como tal, 

constituem benchmarks para a melhoria da performance de exportação, o que, 

em nosso entendimento, torna indispensável a sua análise e consideração por 

parte dos exportadores. 

 

No que respeita ao empenhamento dum distribuidor, Kim e Oh (2002), 

consideram como sendo seus precursores, para além da credibilidade do 

fornecedor e dos investimentos específicos feitos pelo próprio, as variáveis da 

envolvente de tarefas (“task environment”) comunicação bilateral e 

interdependência total. 

 

Na revisão bibliográfica que empreendemos não encontrámos qualquer estudo  

que tenha investigado a associação entre as construturas “orientação para a 

relação” e “qualidade da relação”. De facto, os dois únicos estudos que 

contemplam a construtura “orientação para a relação” (Helfert et al., 2001; 

2002), incluem as construturas “confiança” e “empenhamento” mas apenas 

avaliam o impacto delas, directo, sobre a eficácia da relação, não 

estabelecendo associação com a orientação para a relação. Por este facto, as 

referências que a seguir se fazem apenas evidenciam ou sugerem indícios da 

associação que pretendemos demonstrar. 

 
Doney e Cannon (1997) referem cinco processos de construção da confiança e 

associam a cada um deles os factores que os podem invocar. A seguir (Quadro 

13) indicamos quais são estes processos e quais os factores que lhes estão 

associados. 
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Quadro 13 - Processos de construção da confiança – Fonte: Doney e Cannon 

(1997). 

PROCESSO 
 

FACTORES QUE INVOCAM O PROCESSO 

De cálculo Vontade de adaptação do fornecedor, partilha de 
informação confidencial, extensão da relação com o 
fornecedor (temporal), reputação da empresa vendedora, 
dimensão do fornecedor 

 
Predição Extensão temporal da relação com o fornecedor; contacto 

social 
 

Capacidade Perícia e poder dos vendedores 
 

Intencionalidade Vontade de adaptar e partilha de informação. 
 

Transferência28 Confiança no fornecedor, reputação do fornecedor, 
dimensão do fornecedor . 

 

Note-se que vários dos factores dos processos de cálculo, predição e 

intencionalidade, foram por nós incluídos na operacionalização da construtura 

orientação para a relação. 

 

Saxe e Weitz (1982) referem que a orientação para o cliente, dum vendedor, 

está positivamente relacionada com a confiança que o cliente deposita nele; 

ademais, estes autores verificam a existência de correlação positiva, 

significativa, entre orientação para o cliente e a performance, para vendedores 

com elevada capacidade em prestar ajuda, em relações de cooperação e de 

longo prazo.  

 

Para Anderson e Narus (1990), as acções empreendidas por uma empresa em 

relações interdependentes são antecedentes causais da confiança; esta 

afirmação é reforçada por Chryssochoidis e Theoharakis (2004), num contexto 

de exportação. Assim sendo, podemos prever que as actividades da troca – 
                                                 
28 Liang e Stump (1996) argumentam que a “disponibilidade”, “representatividade” e 
“simulação” são heurísticas que são inerentes às decisões de abastecimento internacional. 
A heurística disponibilidade pode permitir conhecer a forma como os importadores decidem 
qual a informação que devem recolher e qual a que devem considerar. O uso desta heurística 
pode igualmente manifestar-se no “efeito reputação”, segundo o qual os compradores 
consideram apenas as empresas cuja fiabilidade já conhecem, por experiência ou por 
indicação de terceiros que são dignos de confiança. Trata-se claramente de um processo de 
transferência de confiança num contexto internacional. 
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dimensão da orientação para a relação – possam ser antecedentes da 

confiança. Morgan e Hunt (1994) argumentam que o empenhamento e a 

confiança são criados, numa relação de troca, quando, entre outros aspectos, 

são fornecidos recursos e benefícios superiores aos que os concorrentes 

podem facultar e é comunicada informação valiosa. Também Selnes (1998) e 

Palmatier et al. (2007) verificam que a comunicação é um importante 

determinante da confiança, enquanto Hallen et al. (1991) (citados por O’Malley 

e Patterson, 1998) sugerem que a adaptação é igualmente um meio de criação 

de confiança e consolidação de relações. 

 
A prática de uma orientação para a relação pode ainda ser responsável pelo 

desenvolvimento de empenhamento do cliente, na relação, através da redução 

de custos do cliente; assim sendo, o cliente percebe maior valor na relação, 

tendo todo o interesse em a manter e reforçar. Esta proposta assenta nos 

resultados do estudo de Cannon e Homburg (2001) que verificaram que: 

  

1 - a frequência da comunicação faz baixar os custos de aquisição do cliente;  

2 - a flexibilidade do fornecedor está negativamente associada aos custos de 

aquisição e de operações do cliente, isto é, maior flexibilidade traduz-se em 

menores custos;  

3 - as adaptações específicas ao cliente conduzem a menores custos directos 

do produto para ele; 

4 - os  fornecimentos de qualidade superior diminuem os custos directos de 

aquisição e de operações do cliente. 

 

Se atentarmos no facto de aspectos como frequência da comunicação, 

flexibilidade, adaptação e qualidade dos fornecimentos integrarem a 

construtura orientação para a relação, podemos pensar que o valor criado para 

o cliente, desta forma, deverá conduzir ao desenvolvimento de empenhamento 

por parte dele. Este é também o pensamento de Cannon e Homburg (2001) 

quando referem que os clientes compensarão os fornecedores através de um 

empenhamento de longo prazo e/ou promessas de maior volume de vendas. 
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A explicação da conclusão acima indicada no ponto três, aparentemente de 

difícil compreensão, reside, segundo os autores, no facto de que as 

“adaptações específicas à relação podem evoluir para práticas regulares com 

todos os clientes que podem vir a baixar os custos de adaptação, ou ainda 

devido ao poder negocial dos fornecedores”, o que, a verificar-se este último 

aspecto, constitui mais um incentivo à prática de uma orientação para a 

relação. 

Também Grönroos (1994) refere que as relações de longo prazo, mutuamente 

satisfatórias, em que ambas as partes aprendem a interagir, conduzem a 

custos relacionais menores para o cliente, pela evitação de custos de 

transacção resultantes da mudança de fornecedor e, para o fornecedor, pela 

evitação de custos de não-qualidade. A este respeito, Ford e Hakansson (2006) 

argumentam que as relações diminuem os custos de procura, além de 

permitirem o aumento da previsibilidade das operações. 

 
De referir ainda as semelhanças entre o conceito de “orientação para a 

relação” e o conceito de “Gestão de Clientes-Chave” (“Key Account 

Management”- KAM), que, segundo Wengler et al. (2006) é visto “como o 

programa de marketing relacional do fornecedor centrado num único cliente, 

sendo a sua implementação o resultado de uma decisão de gestão de 

marketing estratégico”. Segundo os autores, são quatro as tarefas importantes 

para a Gestão de Clientes-Chave, a saber: 

 

1 - estabelecimento de confiança no cliente; 

2 - gestão da relação; 

3 - desenvolvimento de estratégias orientadas para o cliente; 

4 - satisfação do cliente. 

 

Talvez surpreendentemente, os autores verificam que cerca de 70% das 

empresas estudadas praticavam a KAM e que aproximadamente 90% das 

empresas sem KAM admitiram que, embora informalmente, servem os clientes 

mais importantes como “clientes-chave”. 
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Pelo exposto, reafirmamos a nossa convicção de que a orientação para a 

relação deverá estar associada ao desenvolvimento de confiança e 

empenhamento no cliente, e formulamos a seguinte hipótese de investigação: 

 
H1: O nível de orientação para a relação, do exportador, influencia 

positivamente a qualidade da relação, avaliada pelos níveis de confiança 

e empenhamento do importador. 

 

7.5.4 - JUSTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS CONSTRUTURAS QUALIDADE DA 

RELAÇÃO E PERFORMANCE DO EXPORTADOR 

 

Neste ponto pretende-se justificar, mais detalhadamente, a proposta de 

correlação entre as construturas qualidade da relação e performance do 

exportador. O papel que as relações desempenham na consecução de 

performance de exportação é aliás pouco conhecido (Ling-yee e Ogunmokun, 

2001). Os resultados do estudo destes autores mostram que os factores 

relacionais contribuem para a consecução dos objectivos financeiros. Já em 

1994, Cavusgil e Zou (1994) relatavam que, em entrevistas que foram 

realizadas no âmbito do estudo, frequentemente tinha sido argumentado que o 

sucesso em mercados de exportação estava associado à capacidade em 

desenvolver relações fortes e mutuamente proveitosas com os parceiros 

estrangeiros. No mesmo ano, Evans e Laskin (1994) argumentavam que a 

eficácia do marketing relacional deverá traduzir-se em maior número de 

clientes satisfeitos, maior lealdade, percepção da qualidade dos produtos e, 

para o fornecedor, lucros mais elevados; o aspecto do efeito dos custos 

elevados provocados pela insatisfação dos clientes sobre a rendibilidade e a 

quota de mercado futuras é verificado por Reichheld e Sasser (1990) (citados 

por Doyle, 1995).  

 

Tem sido evidenciada na bibliografia a associação entre relações de longo 

prazo e a performance do fornecedor (Cannon e Perreault, 1999), 

nomeadamente no que respeita ao crescimento das vendas, redução de custos 

de controlo e manutenção de inventário, níveis de rendibilidade (Kalwani e 
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Narayandas, 1995), consecução de resultados financeiros mútuos, redução de 

custos, melhor utilização do inventário, isto sem sacrifício do aumento das 

vendas (Jap, 2001), e ainda à repetição da compra e à criação de barreiras à 

saída (Andaleeb, 1996). 

O estabelecimento de relações de longo prazo permite ainda uma 

“aprendizagem relacional”, em que  ambas as partes “identificam formas de 

reduzir ou acabar com os custos redundantes, melhorar a qualidade e a 

fiabilidade e aumentar a rapidez e flexibilidade” (Selnes e Sallis, 2003). Em 

1998, Lee (1998) encontra evidência de associação entre a performance da 

exportação e a percepção de troca relacional, pelo exportador.  

 

Se as relações de longo prazo são importantes para a performance do 

fornecedor, a criação de confiança no cliente é importante para as empresas 

que pretendam construir essas relações, caracterizadas por empenhamento e 

satisfação (Andaleeb, 1996). São vários os papéis atribuídos à confiança na 

criação de valor na relação; para além dos benefícios mútuos, os autores 

referem a dispensabilidade de actividades de vigilância ou de contratos 

onerosos. 

 
Uma das vias  pelas quais a relação e a qualidade dela podem contribuir para a 

performance do exportador é através da continuidade e lealdade que permitem 

criar. Mais precisamente, a confiança e o empenhamento são considerados 

factores críticos para a obtenção de lealdade num ambiente business-to-

business (Bennett et al., 2000). A este respeito, Homburg e Pflesser (2000) 

referem que existe evidência de que a satisfação e a lealdade dos clientes 

estão positivamente relacionadas com a performance financeira; este facto 

pode ser explicado pela ausência de custos de aquisição, diminuição dos 

custos de operação, referências feitas e maior tolerância aos preços 

(Reichheld, 1996, citado por Homburg e Pflesser, 2000). Por outro lado, a 

natureza da relação, ao permitir baixar diferentes tipos de custos, aumenta a 

intenção futura de expandir o negócio com o incumbente fornecedor (Cannon e 

Homburg, 2001). Também Hewett et al. (2002) verificam que as percepções do 

comprador relativamente à relação com o fornecedor estão associadas às 

intenções de recompra. 
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Especificamente no que respeita à confiança, componente da qualidade da 

relação, Selnes (1998) verificou que ela afectava positivamente a motivação 

para aprofundar a relação, a qual, por sua vez, afectava a continuidade dela; já 

Aulakh et al. (1996) tinham obtido evidência da “particular” importância da 

confiança na obtenção de performance de mercado, em relações 

internacionais, sobretudo quando existem condições para comportamentos 

oportunistas por parte do parceiro, apesar da verificação de ausência directa, 

significativa, do efeito da confiança sobre a performance. No entanto, Langerak 

(2001) obteve evidência da associação positiva entre a confiança do cliente na 

relação e a performance financeira do fornecedor, conforme percebida por ele. 

Também Brennan et al. (2003) concluem que, ceteris paribus, elevada 

confiança pode ser mais eficiente em termos económicos. Pode pois dizer-se 

que a rendibilidade dos negócios assenta na capacidade da empresa em gerar 

confiança, em si e na sua performance, junto de clientes e de outros 

stakeholders (Grönroos, 1996). 

 

Os resultados da investigação de Zaheer et al. (1998) revestem-se de particular 

importância ao revelarem que a confiança inter-organizacional, mas não a 

confiança interpessoal, é o principal determinante directo da performance da 

troca. Em consequência, é possível às empresas obterem vantagem 

competitiva em relações caracterizadas por elevada confiança inter-

organizacional. De salientar a sugestão dos autores de que a sua investigação 

seja transposta para o contexto internacional, em que a existência de 

diferenças culturais pode alterar os resultados obtidos por eles. 

Não obstante, os resultados de Chryssochoidis e Theoharakis (2004) revelam 

que embora correlacionadas positivamente, a confiança no exportador não tem 

um efeito considerável sobre a performance da díade, o que os autores 

atribuem ao facto de os compradores profissionais valorizarem mais os 

aspectos objectivos da superioridade da oferta do que aspectos mais 

subjectivos da confiança que um exportador possa merecer. No mesmo sentido 

apontam os resultados de Styles e Ambler (2000) que não conseguem 

evidência de associação entre confiança e performance, pese embora terem 

verificado que a confiança é criadora de empenhamento e que este, numa das 
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duas amostras consideradas, está associado à performance. Também 

Palmatier et al. (2007) verificam que não é significativo o impacto directo da 

confiança sobre os aspectos financeiros da performance.  
 

No que respeita ao empenhamento, a outra componente da qualidade da 

relação, foi verificado por Sanzo et al. (2003) que o nível de empenhamento 

afectivo do cliente, relacionado com o nível de confiança no fornecedor, 

influenciava a continuidade da relação com este. O’Reilly e Chatman (1986) 

(citados por Skarmeas et al., 2002) argumentam que o empenhamento pode 

reduzir o habitual aumento dos custos de canal internacional, através do 

alinhamento de objectivos entre parceiros, interesses e valores que gera. Aliás, 

Skarmeas et al. (2002) concluem que em relações inter-culturais existe uma 

forte associação entre empenhamento e performance. Já em 1992, Anderson e 

Weitz (1992) tinham verificado que o empenhamento, numa relação de canal, 

era importante, particularmente para a rendibilidade do fabricante. 

O papel mediador do empenhamento, entre os efeitos de vários mecanismos e 

os resultados da relação, foi também evidenciado por Jap e Ganesan (2000). 
 

Embora num contexto diferente do das relações cliente-fornecedor, mas com o 

mesmo significado, tinha já sido obtida evidência de que empregados 

empenhados têm menos intenções de abandonar o emprego e procurar um 

novo (Mathieu e Zajac, 1990) 

 

Não só a confiança ou o empenhamento mas sim a presença de ambos é no 

entanto necessária para promover resultados instrumentais na criação de 

eficiência, produtividade e eficácia (Morgan e Hunt, 1994), factores 

indispensáveis a todos os projectos de longo prazo (Bennett et al., 2000). Se é 

possível dizer-se de uma relação que ela tem boa performance quando ambas 

as partes estão satisfeitas com a sua eficácia (são feitas as coisas certas) e 

eficiência (são feitas as coisas correctamente) (Selnes e Sallis, 2003), então, 

parece legítimo prever que a confiança e o empenhamento, isto é, a qualidade 

da relação, sejam determinantes da performance da relação. 
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Nielson (1998) verifica que a confiança tem um impacto positivo sobre o 

empenhamento na, e a proximidade da, relação, e que esta última influencia 

positivamente os resultados do fornecedor, isto é, a quota de mercado, o 

volume, a receita e o lucro. Também Palmatier et al. (2007) verificam que a 

construção de confiança do cliente, pelo fornecedor, através do aumento da 

interdependência e da construção de normas relacionais, gera maior 

empenhamento do cliente na relação, o qual, por sua vez, evidencia um forte 

efeito sobre o crescimento das vendas, a performance financeira global, a 

cooperação e o conflito. Estes autores concluem que, em conjunto ou 

separadamente, a confiança e o empenhamento influenciam positivamente a 

performance e os comportamentos relacionais. 
 
Outros estudos revelam ou indiciam a associação entre continuidade da 

relação e os benefícios para o fornecedor. McNaughton et al. (2002) 

argumentam que a retenção de clientes aumentará, potencialmente, a entrada 

de receitas e diminuirá a saída de dinheiro, influenciando consequentemente o 

valor da empresa. 

 
Um resultado aceite da existência de confiança é o desenvolvimento de 

cooperação entre parceiros de relação (Chen et al., 1998), para a qual foi 

obtida evidência de mediar a relação entre a confiança e a performance de 

uma subsidiária estrangeira (Hewett e Bearden, 2001); a relação positiva entre 

cooperação e performance de exportação foi também verificada por Ling-yee e 

Ogunmokun (2001). 

 
Pelo exposto, formulamos a seguinte hipótese de investigação: 

 
H2: A qualidade da relação, definida pelos níveis de confiança e 

empenhamento do importador, influencia positivamente o nível de 

performance do exportador, na relação dele com o primeiro. 
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7.5.5 - JUSTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A VARIÁVEL INTERFACE DO CLIENTE E A 

CONSTRUTURA ORIENTAÇÃO PARA A RELAÇÃO 

 

Neste ponto pretendemos justificar mais detalhadamente a proposta de 

associação entre a variável interface do cliente e a construtura orientação para 

a relação. 

 

A orientação para uma relação significa afectar recursos e desempenhar 

tarefas de gestão da relação, para satisfazer as necessidades de cada cliente.  

É pois esperável que diferentes clientes mobilizem diferentes recursos e 

solicitem diferentes tarefas, em função do tipo de oferta de que necessitem. 

Johnson e Selnes (2004) referem a possibilidade, necessidade mesmo, de 

diferenciar cada relação com base na forma como o valor é criado nessa 

relação específica; segundo os autores, este valor que é criado em cada 

relação depende directamente das estratégias e das capacidades do 

fornecedor, mas também do cliente. Aliás, foi já referido que a melhoria da 

performance de exportação assenta na compreensão das prioridades reais dos 

clientes estrangeiros e das condições para a construção de relações de longo 

prazo com eles (Piercy et al., 1997), isto é, a compreensão do comportamento 

do importador constitui um requisito prévio para a melhoria da performance de 

exportação em mercados fortemente competitivos (Liang e Stump, 1996). Estes 

autores sugerem que a investigação empírica e o desenvolvimento conceptual, 

futuros, deveriam dedicar-se a avaliar o impacto dos objectivos de aquisição 

dos importadores e das suas estratégias, entre outros factores. 

 

Numa perspectiva que considera as relações como recursos da empresa (Hunt, 

1997), cada relação devia ser analisada pelo seu contributo para a oferta de 

valor para o mercado (Espallardo 2001), pela complementaridade que permite 

das competências nucleares da empresa (Prahalad e Hamel, 1990). 

Mathieu e Zajac (1990) referem quatro estudos que evidenciam uma correlação 

entre interdependência de tarefas e empenhamento organizacional. Ora, cada 
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uma das quatro interfaces consideradas (Araújo et al., 1999) requer, por 

definição, diferente interdependência de tarefas entre fornecedores e clientes; 

por outro lado, o nível de orientação para a relação representa o 

empenhamento que o fornecedor coloca em servir as necessidades específicas 

duma relação. Assim sendo, podemos prever que a variável “interface” e a 

construtura “orientação para a relação” estejam relacionadas. 

 
Pelo exposto, formulamos a seguinte hipótese de investigação: 

 
H3: Diferentes interfaces requeridas pelos importadores influenciam 

diferentes dimensões da orientação para a relação, do exportador. 

 
7.5.6 - Justificação da relação entre a variável Orientação Estratégica e a 
construtura Orientação para a Relação 
 
A questão principal que aqui se coloca é a de saber em que medida a 

orientação estratégica genérica da empresa influencia o nível e o conteúdo da 

orientação para a relação. 

  

Começamos por reproduzir a questão colocada por Wood e Robertson (1997): 

“Está a orientação estratégica de uma organização associada com o sucesso 

da exportação?” A investigação destes autores revela que o sucesso da 

exportação está associado a uma orientação pró-activa (versus reactiva) e à 

análise sistemática de oportunidades e ameaças. 

 

Vários estudos e modelos têm adoptado uma perspectiva contingencial 

(“Contingency Theory”) para explicar a performance da exportação a partir da 

adequação entre a orientação estratégica da empresa e outros factores. 

 

Uma abordagem contingencial pressupõe uma associação condicional de duas 

ou mais variáveis independentes com um resultado dependente (Drazin e Van 

de Ven, 1985; Venkatraman, 1989, citados por Aulakh e Kotabe, 1997). 

 

A “Contingency Theory” situa-se entre duas posições extremas. Uma dessas 

posições, a mais antiga, advoga a existência de prescrições que ditam o 
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sucesso da exportação. No extremo oposto preconiza-se que cada organização 

é única, devendo cada situação ser considerada individualmente (Zeithaml et 

al., 1988, citados por Robertson e Chetty, 2000). Em posição intermédia, a 

“Contingency Theory” sustenta que a performance de exportação resulta da 

medida em que o comportamento da empresa seja adequado aos contextos, 

interno e/ou externo; embora os partidários desta teoria argumentem que esta 

perspectiva representa a forma correcta de lidar com os determinantes da 

performance da exportação (Lages et al., 2004), falta ainda consenso sobre 

quais são as variáveis que conduzem a ela (Robertson e Chetty, 2000). 

Esta teoria postula que a eficácia de uma organização depende da 

macrocongruência, isto é, da compatibilidade entre elementos do subsistema 

organizacional e os requisitos da envolvente, e da microcongruência, isto é,  

também da compatibilidade desses elementos entre si (McKee et al., 1989). 

Estes autores argumentam que uma perspectiva contingencial do marketing 

pressupõe a congruência entre a estratégia da organização e as tácticas de 

marketing. 

 

Tem sido amplamente aceite que a adequação da estratégia de uma empresa 

pode ser definida em termos da sua adaptação, compatibilidade ou 

congruência com as contingências da envolvente ou da organização, 

conduzindo a resultados favoráveis da performance (Zajac et al., 2000). Para 

Miles e Snow (1994) (citados por Zajac et al., 2000) “o processo de obtenção 

de ajuste, pelo menos conceptualmente, começa pelo alinhamento da empresa 

com o seu mercado … este processo de alinhamento define a estratégia da 

empresa”. Ora, se, como pretendem Helfert et al. (2001), não há mercados mas 

sim clientes individuais, parece legítimo pensar-se que o alinhamento deve ser 

feito com cada cliente, com implicações ao nível da estratégia da empresa. Os 

próprios Zajac et al. (2000) referem a possibilidade de “reconhecimento e 

estabelecimento da singularidade do ajuste estratégico para uma organização 

em particular, num determinado momento.” Dobni e Luffman (2000) admitem 

que cada empresa precisa de uma configuração própria de comportamentos, 

isto é, um ajustamento preciso (“fine tuning”). Pensamos que este ajustamento 

preciso pode ser alcançado através da orientação para a relação. 
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Uma aplicação da “Contingency Theory” é realizada por Robertson e Chetty 

(2000) para investigação da relação entre performance de exportação e o nível 

de adequação entre a orientação estratégica e o seu contexto. Uma outra 

aplicação, de Yeoh e Jeong (1995), propõe um modelo explicativo da 

performance de exportação, a qual será o resultado do ajuste entre a 

envolvente externa, a estrutura de canal de exportação e a orientação 

estratégica da empresa. 

 

No que respeita ao papel da orientação para o mercado na condução da 

orientação estratégica da empresa e na performance, Dobni e Luffman (2003) 

referem, inicialmente, que este papel não está bem definido, para concluírem, 

após a investigação, que a orientação para o mercado facilita a implementação 

da estratégia e que a relação entre as três construturas é robusta, 

independentemente dos contextos envolventes. Palmer e Pels (2002) 

argumentam que as associações entre orientação para o mercado, atitude 

estratégica e performance são ambíguas; as razões para tal podem advir de 

potenciais variáveis moderadoras que podem turvar a compreensão da relação 

entre a estratégia e a orientação para o mercado, enquanto subconjunto dessa 

estratégia. Estes autores propõem que a prática de marketing modere a 

relação entre a orientação para o mercado e a performance do negócio. Para 

Katsikeas et al. (1996), a estratégia de marketing de exportação pode ter um 

papel moderador entre a posse de vantagem competitiva e a performance de 

exportação. Já para Elliot (1987) (citado por Avlonitis e Gounaris, 1999), a 

concepção de estratégias para conseguir a satisfação do cliente deve ser 

considerada como sendo parte do conceito de orientação para o marketing. 

Para Dobni e Luffman (2000), a orientação para o mercado e a orientação 

estratégica estão intimamente ligadas. Segundo os resultados obtidos pelos 

autores, cabe à orientação para o mercado proporcionar o contexto para a 

implementação de estratégias de marketing específicas, servindo de 

moderador da estratégia de marketing operacional. Mavondo (1998) verifica 

que a orientação para o mercado é hierarquicamente superior a outras 

actividades organizacionais (funcionais), com implicações sobre, por exemplo, 

a gestão de recursos humanos e inovação de produto.  
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Segundo Dobni e Luffman (2000), o nível de orientação para o mercado deverá 

ser compatível com as estratégias praticadas: uma forte cultura de orientação 

para o mercado será compatível com a prática de estratégias de valor 

acrescentado e um nível baixo de orientação para o mercado levará a empresa 

a empreender estratégias orientadas para o seu interior, tais como menos 

serviço ao cliente e estandardização de produtos/serviços. Em suma, os 

autores propõem que a orientação para o mercado, para a qual deverá existir 

um nível óptimo, pode servir para gerir a estratégia de marketing operacional. 

Uma verificação relevante deste estudo refere que os tipos de estratégias 

escolhidas pelas empresas estão relacionados com comportamentos 

operacionais que evidenciam uma orientação para o mercado. Os autores 

reconhecem a necessidade do estabelecimento de perfis de orientação para o 

mercado, para determinar quais os comportamentos a enfatizar, com respeito 

às práticas de marketing desejadas. 

 

Dobni e Luffman (2003) retomam o estudo destes perfis, apresentando um 

modelo que relaciona comportamentos (orientação para o mercado) acção 

(estratégia de marketing: diferenciação, foco, liderança nos custos) e 

performance da empresa, numa perspectiva de co-alinhamento. Os resultados 

suportam a proposta de que existem perfis ideais de orientação para o 

mercado–estratégia, correspondendo a diferentes contextos competitivos, com 

implicações sobre a performance, sendo que a falta de alinhamento pode 

traduzir-se numa diminuição dos efeitos da orientação para o mercado ou 

numa utilização ineficiente de recursos.  

Os autores argumentam que nos casos em que a cultura de orientação para o 

mercado suporta a inovação e o serviço ao cliente, a empresa deverá dirigir-se 

a indústrias ou mercados em que estes factores constituam vantagem 

competitiva. Na nossa opinião esta recomendação é aplicável ao nível da 

relação com os clientes. Já em 1989, McKee et al. (1989), utilizando a tipologia 

de Miles e Snow (1978), tinham verificado que um alinhamento determinado 

entre uma orientação cultural e uma estratégia deverá levar à procura de 

mercados consistentes com essa orientação estratégica. Também Matsuno e 

Mentzer (2000) usaram a tipologia de Miles e Snow (1978) para verificarem que 

o tipo de estratégia utilizada modera a relação entre a orientação para o 
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mercado e a performance financeira da empresa; concretamente, a relação é 

mais forte para os defenders do que para os prospectors e a destes mais forte 

do que a obtida no caso dos analyzers. Foi assim evidenciado, num contexto 

doméstico, que os benefícios da orientação para o mercado deverão depender 

do tipo de orientação estratégica adoptada pela empresa. 

 

Avlonitis e Gounaris (1999) verificam que o nível de orientação para o 

marketing é determinado pela importância que a gestão da empresa atribui aos 

factores críticos de sucesso. Os autores preconizam também que a selecção 

destes factores vai depender da percepção da gestão quanto às causas de 

sucesso anterior da empresa: se o sucesso se deveu ao facto de a empresa 

ser líder nos custos, muito provavelmente o controlo de custos será percebido 

como um factor-chave de sucesso. Poderá então concluir-se que a estratégia 

percebida como mais favorável determina o grau de orientação para o 

marketing. Já em 1982, Ohmae (1982) propunha que a empresa devia 

identificar os factores críticos de sucesso e afectar-lhes recursos, como forma 

de exceder a performance estratégica dos concorrentes. Mais recentemente, 

Doyle (1995) sugere que a gestão identifique e invista nos factores-chave que 

conduzem a níveis elevados de valor percebido. 

 

Se pode dizer-se que existe vantagem competitiva quando a empresa 

consegue, de forma consistente, entregar valor superior aos clientes, quer pelo 

aumento dos seus benefícios, quer pela redução dos seus custos (Slater e 

Narver, 1992, citados por Frith, 1998), pode também dizer-se, segundo 

Johnson e Chvala (1996) (citados, idem) que as empresas orientadas para o 

mercado escolhem a primeira forma. Slater e Narver (1994) referem que existe 

evidência de que uma cultura de orientação para o mercado fornece uma sólida 

base para competências criadoras de valor, o qual, por sua vez, influencia a 

confiança e o empenhamento (Ulaga e Eggert, 2006), o que reforça a nossa 

pretensão de relação entre estas construturas. 

 

Comparados os efeitos sobre a performance, de uma cultura de orientação 

para o mercado e da selecção de uma estratégia genérica, foi verificado por 

Pelham (1999) que a primeira constituía uma fonte mais forte de vantagem 
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competitiva, exercendo maior influência sobre a performance. Este autor 

conclui que, no caso de pequenas empresas, com poucos recursos, uma 

cultura forte de orientação para o mercado pode representar uma importante 

fonte de vantagem competitiva que lhes permitirá adoptar uma estratégia de 

baixo custo ou uma estratégia baseada em investimento em I&D. Atente-se no 

facto de, segundo este autor, a orientação para o mercado poder estar 

associada a uma estratégia de baixo custo, e não apenas a estratégias de 

diferenciação, desde que essa seja a vantagem competitiva que conduza ao 

sucesso no mercado em apreço. 

 

Se, como referem Slater e Narver (1994), o valor para o cliente pode ser criado 

em qualquer ponto da cadeia, aumentando a eficácia do cliente nos mercados 

ou a eficiência nas operações, é legítimo pensar que diferentes estratégias 

conduzam a diferentes vantagens competitivas que podem criar valor para o 

cliente, cabendo à orientação para a relação a implementação das tarefas e 

afectação de recursos para esse fim. Esclarecedora é a afirmação de Slater e 

Narver (1994) de que o facto de diferentes empresas basearem as suas 

vantagens competitivas em competências de marketing, em inovação ou na 

tecnologia, não significa que qualquer delas seja menos orientada para o 

mercado do que as outras. Os autores referem que as fontes de informação 

indicam que o sucesso na gestão de serviços, desenvolvimento da qualidade, e 

desenvolvimento de produtos novos requer orientação para o mercado; tal 

facto é facilmente compreensível se aceitarmos que a qualidade tem que ser 

definida pelo cliente, o que requer uma contínua avaliação das suas 

necessidades e desejos, reduzindo a incompatibilidade de produtos novos com 

essas necessidades (Weerawardena e O'Cass, 2004). Em 2000, Narver et al. 

(2000) argumentavam que, embora cada disciplina de valor tenha os seus 

objectivos próprios, na verdade todas requerem uma profunda compreensão 

das necessidades dos clientes, sendo natural que diferentes formas de 

orientação para o mercado predominem em cada disciplina de valor. 

Segundo Lambin (2000), será a orientação para o mercado que permitirá à 

empresa identificar e escolher uma vantagem competitiva defensável. Greenly 

(1995) (citado por Akyol e Akehurst, 2003) apresenta uma conclusão 
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importante: empresas com o mesmo nível de orientação para o mercado 

podem ter diferentes formas de orientação para o mercado.  

O papel da orientação para a relação, como nós a conceptualizamos, 

disponibilizando os recursos e desempenhando as tarefas necessárias à 

satisfação das necessidades dos clientes, é evidenciado por Hállen e Johanson 

(1985). Estes autores referem que, em relações de longo prazo, a 

compatibilização entre as necessidades dos clientes e as capacidades dos 

fornecedores é alcançada através da interacção entre, e adaptação de, uma ou 

das duas partes29, sendo que, para o estabelecimento destas relações são 

necessários recursos que são diferentes conforme as estratégias adoptadas30. 

Segundo O'Cass e Julian (2003) são os recursos da empresa que influenciam a 

escolha da estratégia e a performance.  

 

Seguidamente apresentamos um quadro resumo (Quadro 14) em que se 

relacionam tipos de estratégias com a interacção e as capacidades requeridas 

por cada uma, conforme o proposto por Hállen e Johanson (1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Recorde-se aqui a afirmação de Katsikeas et al. (1996) de que uma fonte principal de poder 
dos exportadores consiste na capacidade em ser flexível e de se adaptar às oportunidades nos 
mercados de exportação. 
30 Espallardo (2001) refere que é através das suas relações que as capacidades distintivas da 
empresa são adquiridas e desenvolvidas 
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Quadro 14 – Implicações das estratégias sobre a interacção e capacidades 
requeridas - Fonte: Hállen e Johanson (1985) 

ESTRATÉGIAS INTERACÇÃO 
REQUERIDA 

CAPACIDADES 
REQUERIDAS 

 
    Baixo preço Baixa necessidade de 

interacção 
Grande escala  
Organização eficiente 
Recursos de baixo custo 
 

    Elevada qualidade Interacção não muito alta 
Só o fornecedor activo 

Recursos para 
desenvolvimento e 
assistência técnica 
Conhecimento das 
necessidades futuras 
Elevada quota de mercado 
 

    Elevada adaptação Clientes activos Design flexível e organização 
da produção 
Capacidade para perceber as 
necessidades dos clientes 
 

   Desenvolvimento conjunto Ambos activos Recursos para 
desenvolvimento técnico 
Organização flexível 
Capacidade em perceber as 
necessidades futuras dos 
clientes 

 
  
Os autores preconizam que diferentes estratégias podem ser adequadas em 

diferentes situações, isto é, num mesmo sector de actividade é possível que  

fornecedores que adoptem uma estratégia de preço, de qualidade ou ainda de 

adaptação ao cliente, podem ter sucesso desde que se dirijam a clientes com 

diferentes necessidades e recursos. 

Também Noble et al. (2002) referem que “é provavelmente míope assumir que 

a orientação para o mercado é o único modelo legítimo conducente ao sucesso 

do negócio. Existem outros modelos de negócios de sucesso”… “ não há uma 

única orientação estratégica que conduza a performance superior em todas as 

situações”... 

 

Espallardo (2001) afirma que à orientação para o mercado não deve ser 

atribuída exclusividade na orientação das acções da empresa, já que, sem 

recursos e capacidades adequadas, a sua eficácia seria baixa; já em 1984 

Miles e Snow (1984) afirmavam que a competitividade de longo prazo é 

conseguida pelo ajustamento entre o mercado e os recursos e as capacidades 

da empresa. A desconsideração das características da organização ou o 
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menosprezo pelo mercado são duas formas de miopia igualmente prejudiciais 

(Day e Nedungadi, 1994, citados por Espallardo, 2001). Lichtenthal e lyer 

(2003) acrescentam que a “miopia emerge de uma excessiva “ancoragem” em 

qualquer das funções do negócio (investigação, focalização nos produtos 

actuais, performance financeira etc.)”. A interpretação correcta das 

necessidades do mercado e dos clientes e a sua conversão em produtos e 

processos que criem valor são condições necessárias à cura da miopia. 

Para Mavondo (1998), a performance da empresa poderá ser obtida através do 

equilíbrio entre orientação para o mercado e orientação para a produção. Já 

Shaw (2000), num estudo sobre estratégias de marketing de sucesso entre 

empresas alemãs e as suas subsidiárias na Grã-Bretanha, verificou que uma 

forte orientação para o produto, associada a um elevado nível de orientação 

para o mercado, caracterizava as empresas de sucesso. 

 
McNaughton et al. (2002) propõem que a orientação para o mercado serve 

para a empresa criar activos baseados no mercado e para desvendar a 

necessidade de investimento noutros activos (e.g. a localização de um novo 

armazém ou uma nova tecnologia), nos quais se fundam a vantagem 

competitiva da empresa e a criação de valor para os clientes. Pensamos que 

segundo esta concepção, a orientação para o mercado poderá ser útil à 

empresa independentemente da sua orientação estratégica, desde que 

convenientemente dirigida. 

Já em 1993, Deshpandé et al. (1993) tinham verificado que a orientação para o 

cliente pode ser conseguida em conjunto com várias culturas organizacionais, 

sendo que nenhuma em particular a facilita, contrariando o que seria previsível 

à luz do conceito de marketing, isto é, de que a orientação para o cliente 

deveria ser mais forte em culturas de mercado e “ad-hocráticas”. 

 
Pelo exposto, é nossa convicção que a orientação para a relação pode 

contribuir para a performance de empresas que adoptem diferentes orientações 

estratégicas. O que deverá variar é a forma que a orientação para a relação 

assume, quais os recursos mobilizados e quais as tarefas desempenhadas que 

mais bem servem as necessidades do cliente e que são compatíveis com as 

capacidades e recursos da empresa.  
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Não pensamos como Dobni e Luffman (2000) que argumentam que seria 

“contraditório para organizações orientadas para o mercado empreenderem 

práticas de liderança nos custos..”. Contraditório é este argumento com o de 

Slater e Narver (1994), para quem, o facto de diferentes empresas basearem 

as suas vantagens competitivas em diferentes competências não significa que 

qualquer delas seja menos orientada para o mercado do que as outras, ou 

ainda o argumento de Greenly (1995) (citado por Akyol e Akehurst, 2003), 

antes referido, de que é possível que haja diferentes formas de orientação para 

o mercado em empresas com o mesmo nível de orientação para o mercado. 

Por outro lado, a não verificação de que a utilização simultânea de uma 

estratégia baseada nos custos e de uma estratégia de diferenciação tivesse um 

impacto negativo sobre a performance de exportação (Aulakh et al., 2000), 

corrobora o argumento de Slater e Narver. 

 
Pelo exposto, formulamos a seguinte hipótese de investigação: 

 

H4: Empresas exportadoras, com diferentes orientações estratégicas, 

enfatizam diferentes dimensões da orientação para a relação.  

 
7.6 - VARIÁVEIS MODERADORAS 
 

“Todas a organização é uma criatura da sua envolvente. A própria sobrevivência de 
uma empresa e as perspectivas que lhe estão associadas, recursos, problemas e 
oportunidades são geradas e condicionadas pela envolvente ” (Jain e Tucker, 1995) 

 
Vários são os estudos que evidenciaram que diferentes factores da envolvente 

externa podem influenciar a performance de exportação (e.g. Aaby e Slater, 

1989; Cavusgil e Zou,1994; Styles e Ambler, 1994; O´Cass e Julian, 2003), a 

relação entre a orientação para o mercado e a performance de exportação (e.g. 

Greenley, 1995, citado por Rose e Shoham, 2002), a eficácia de diferentes 

orientações estratégicas (e.g. Cavusgil e Zou, 1994; Yeoh e Jeong, 1995) e as 

próprias relações entre compradores e vendedores (e.g. Bello et al., 2003), em 

ambientes internacionais ou não. Aliás, segundo o que é proposto pelo 

paradigma Envolvente – Estratégia - Performance, a performance da empresa 

é o resultado das condições do mercado e da estratégia seguida (Lenz, 1981, 

citado por Sin e Tse (2003). 
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Já em 1982, Hakansson (1982) preconizava que a envolvente em que decorre 

a interacção, a atmosfera que a rodeia, para além naturalmente dos elementos 

e processos da própria interacção, devem ser considerados sempre que esteja 

em causa a avaliação da importância e influência da interacção. Mais tarde, 

Kim (2000) sugere que uma relação é condicionada pelo clima de canal, o qual  

modera a relação31. 

 

Embora Ling-yee e Ogunmokun (2001) façam referência a estudos que 

preconizam que a performance de exportação é mais bem explicada por 

factores internos da empresa do que por factores externos, estes podem no 

entanto influenciar a eficácia da exportação (Katsikea e Skarmeas, 2003); há 

porém que distinguir entre as “relações entre construturas (que) são pouco 

afectadas por influências culturais e societais” - “context excluded relationships” 

- de “aquelas que incorporam as características de influências societais e 

culturais únicas e estão sujeitas a uma construção social para os seus 

significados” – “context embedded relationships” (Kim, 2003). 

Leonidou (1998) entende que, quer os factores da micro-envolvente (e.g. 

estrutura do mercado e tipo de competição), quer os da macro-envolvente (e.g. 

situação económica e cultura nacional), devem ser considerados; segundo 

Mavondo (1998), a primeira influencia a cultura organizacional, a orientação 

para o mercado e a orientação para a produção, enquanto a segunda influencia 

a cultura organizacional e a eficácia de marketing. Para Porter (1980), é 

especificamente a natureza da indústria em que a empresa se insere que 

influencia a rendibilidade dela, embora tenha um impacto mínimo sobre a 

orientação para o mercado (Pelham e Wilson, 1996 citados por Pelham, 1999). 

 

Uma classificação referida na bibliografia divide a envolvente em envolvente de 

tarefas – contemplando os aspectos potencialmente importantes para o 

estabelecimento de objectivos e sua consecução, especificamente factores da 

díade distribuidor-fornecedor, e envolvente institucional – isto é, as regras 

                                                 
31 O autor define “clima de canal” como “a percepção colectiva dos membros do canal sobre a 
moldura social para uma troca” 
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socialmente sancionadas e convicções com as quais cada organização deve 

estar de acordo para receber legitimidade social e apoio (Kim e Oh, 2002). 

 

Por seu lado, Ambler e Styles (2000) argumentam que os factores do contexto 

da relação devem ser tratados como moderadores. Turnbull e Valla (1986) 

referem-se à envolvente em que a interacção ocorre como respeitante às 

influências do mercado, tais como estrutura do mercado, factores 

macroeconómicos e distância cultural e geográfica. Para O IMP Group, a 

atmosfera influencia a interacção entre compradores e vendedores, sendo a 

atmosfera conceptualizada como uma “construtura multidimensional, 

compreendendo aspectos de poder/dependência, cooperação, expectativas e 

proximidade e a envolvente de interacção” (e.g. Hakansson, 1982; Turnbull e 

Paliwoda, 1986; Ford, 1990, citados por Wilson, 1995). A importância da 

atmosfera é ainda maior em contextos internacionais devido ao facto de a 

interacção se processar entre pessoas de diferentes culturas, passados e 

expectativas (Leonidou et al., 2002). A investigação de Bello et al. (2003) 

obteve evidência de que a troca relacional é influenciada pelo contexto de 

exportação, o que é compreensível à luz da afirmação de Pels (1999) de que o 

comportamento dos actores é sempre influenciado pelo contexto, cuja mutação 

influencia as percepções de valor, procurado ou oferecido. No modelo 

desenvolvido por Bello et al. (2003), aspectos como dependência do fabricante, 

volatilidade do mercado, distância psíquica e complexidade do produto são 

antecedentes do relacionalismo, o qual, por sua vez, conduz à performance do 

distribuidor.  

No âmbito da investigação sobre canais de distribuição, o contexto de canal 

tem que ser tido em consideração, sob pena de não se tornar perceptível a 

forma como as relações de canal se desenvolvem em diferentes envolventes 

(Frazier et al., 1989).  

 

No que respeita ao efeito da envolvente sobre a estratégia da empresa, se 

Özsomer e Prussia (2000) referem que a estratégia “não é desenvolvida no 

vácuo, mas embebida na envolvente do mercado”, já os resultados de 

Robertson e Chetty (2000) evidenciam que a compatibilidade entre a 

orientação estratégica e o contexto não constitui uma condição necessária da 
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performance de empresas empreendedoras, mas sim de empresas 

conservadoras. 

 

Seguidamente apresentaremos algumas propostas e resultados de estudos 

sobre a influência das condições da envolvente sobre a orientação para o 

mercado. 

 
7.6.1 - EFEITOS DA ENVOLVENTE SOBRE A ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 

 
Vários argumentos têm sido utilizados para evidenciar que a orientação para o 

mercado pode ser mais ou menos importante para a empresa, dependendo de 

certas condições da envolvente (Cadogan et al., 2002 b). Os resultados de 

Cadogan et al. (1999) mostram que o nível de orientação para o mercado de 

exportação, da empresa, é, entre outros factores, positivamente influenciado 

pela envolvente de exportação. 

As condições da envolvente, ao criarem condições de mercado específicas, 

vão determinar, ou não, o desenvolvimento de orientação para o marketing 

(Avlonitis e Gounaris, 1999). Para Mavondo (1998), a orientação para o 

mercado é importante quando a envolvente é muito atractiva, pois dessa 

maneira a empresa poderá melhorar a sua posição. Lonchamp e Petit (2003) 

afirmam que a envolvente de uma organização influencia o seu nível de 

orientação para o mercado e Dawes (2000) refere que qualquer investigação 

sobre a relação entre orientação para o mercado e a performance deve incluir 

variáveis de controlo para minimizar o efeito de variáveis não observadas. 

No entanto, Slater e Narver (1994) põem em dúvida que uma empresa 

orientada para o mercado seja necessariamente influenciada por moderadores 

da envolvente, já que essa empresa deverá estar preparada para manter a sua 

vantagem competitiva em quaisquer circunstâncias da envolvente. Também os 

resultados de Jaworski e Kohli (1993) revelam que nenhum dos factores 

considerados modera de forma significativa a relação entre orientação para o 

mercado e a performance da empresa. Aliás, os resultados de Siguaw et al. 

(1998) revelam uma ausência de efeito directo entre a orientação para o 

mercado e a satisfação com a performance financeira, que os autores atribuem 
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ao facto de as empresas, quando operam em envolventes turbulentas, 

poderem não beneficiar economicamente da orientação para o mercado. 

Porém, em 1990, Kohli e Jaworski (1990) tinham argumentado que a 

orientação para o mercado não deverá estar fortemente relacionada com a 

performance quando a competição for limitada, as preferências do mercado 

estáveis, as indústrias tecnologicamente turbulentas, as economias tiverem um 

forte crescimento, situações estas em que o custo de ser orientado para o 

mercado deverá exceder os benefícios. 

 

Múltiplos factores da envolvente têm sido estudados como influenciando a 

orientação para o mercado ou a relação entre ela e a performance da 

organização32 (Quadro 15). Os principais factores que foram referidos nos 

estudos que analisámos são transcritos no quadro abaixo. 

 
Quadro 15 – Factores da envolvente que influenciam a orientação para o 

mercado ou as relações com ela 

Turbulência tecnológica  
 

Rose e Shoham (2002); Jaworski e Kohli (1993); Kohli e 

Jaworski (1990); Denis et al. (2001); Lonchamp e Petit 

(2003); Day (1999b); Slater e Narver (1994); Cadogan et 

al. (2002 b); Greenley (1995); Narver e Slater (1990); 

Cadogan et al. (2001); Pulendran et al. (2003); Denis 

(2001); Langerak (2001); Slater e Narver (2000). 

Turbulência do mercado  
 
 
 
 
 
Estabilidade do mercado 
 

Armario e Silva (2001); Kohli e Jaworski (1990); 
Jaworski e Kohli (1993); Denis et al. (2001); Lonchamp e 
Petit (2003); Day (1999b); Slater e Narver (1994); 
Greenley (1995); Pulendran et al. (2003); Rose e Shoham 
(2002); Denis (2001); Langerak (2001); Zhao e Cavusgil 
(2006). 
Heiens (2000). 

Dinamismo do mercado 
 

Homburg e Pflesser (2000); Cadogan et al. (2001); 

Cadogan et al. (2002 b). 

 
Estabilidade das 
necessidades e desejos dos 

 
Cadogan et al. (2002 b). 

                                                 
32 Dobscha et al. (1994) (citados por Pitt et al., 1996) argumentam que os factores externos 
podem ter efeito sobre a orientação para o mercado em vez de simplesmente serem 
moderadores. 
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clientes   

Intensidade competitiva  

 

Armário e Silva (2001); Kohli e Jaworski (1990); 
Jaworski e Kohli (1993); Lonchamp e Petit (2003); 
(Day,1999b); Slater e Narver (1994); Cadogan et al. 
(2001); Pulendran et al. (2003); Rose e Shoham (2002); 
Denis (2001); Cadogan et al. (2002 b); Zhao e Cavusgil 
(2006). 

Concentração de 
vendedores 

Narver e Slater (1990); Langerak (2001). 
 

Hostilidade competitiva  
 

Slater e Narver (1994); Cadogan et al. (2002 b). 

Crescimento do mercado  
 

Slater e Narver (1994); Narver e Slater (1990); Heiens 
(2000); Denis (2001); Langerak (2001); Slater e Narver 
(2000). 

Economia (em geral)  
 

Kohli e Jaworski (1990). 

Poder dos compradores  

 

Slater e Narver (1994); Narver et al. (2000); Narver e 

Slater (1990); Denis (2001); Slater e Narver (2000); 

Langerak (2001). 

Poder dos fornecedores Narver e Slater (1990); Langerak (2001). 

Concentração de 

concorrentes  

Slater e Narver (1994); Slater e Narver (2000).  

 

 

Facilidade de entrar no 

mercado  

Facilidade de entrada de 

novos concorrentes 

 

Narver et al. (2000); Langerak (2001). 

 

Narver e Slater (1990). 

 

Turbulência na regulação 
 

Cadogan et al. (2001); Cadogan et al. (2002 b). 

Tempo 
 

Gauzente (2001). 

 

7.6.2 - EFEITOS DA ENVOLVENTE SOBRE A PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO 

 

Vários estudos sobre exportação revelam também que factores da envolvente 

externa afectam o comportamento e a performance de exportação. Sem 

pretender ser exaustivo, porque analisaremos mais detalhadamente em ponto 

próprio os factores a incluir no modelo, o nosso objectivo principal é aqui 
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evidenciar a necessidade de considerar a inclusão de factores da envolvente, 

no modelo que estamos a desenvolver. 

 
A consideração de factores da envolvente específica de exportação conduz a 

uma melhor compreensão dos factores que influenciam a performance de 

exportação (Katsikeas et al., 1996). Factores como distância psíquica, práticas 

de negócio, condições económicas, sistema legal e infra-estruturas de 

comunicação, têm sido apontados como afectando o comportamento de 

exportação (Shoham e Albaum, 1995); também a volatilidade do mercado de 

destino pode dificultar a possibilidade de conseguir acordos de cooperação 

(Brouthers e Brouthers, 2001), possivelmente com implicações a nível da 

performance. O reconhecimento de que a envolvente externa modera a relação 

entre a orientação estratégica da empresa e a performance de exportação foi 

obtido por Yeoh e Jeong (1995). 

 

7.6.3 - EFEITOS DA ENVOLVENTE SOBRE AS RELAÇÕES DE TROCA 

 

A envolvente externa tem ainda influência sobre o desenvolvimento das 

relações entre compradores e vendedores, podendo mesmo, num contexto 

internacional, conduzir ao seu termo (Shankarmahesh et al., 2003); apesar 

disto, pouca atenção tem sido prestada à teorização e exploração do marketing 

relacional em contextos internacionais (Samiee e Walters, 2003). Good e 

Evans (2001) explicam que as partes numa relação, quando confrontadas com 

envolventes complexas e turbulentas, dificilmente a manterão, devido à 

alteração permanente dos termos da relação. O contexto pode mesmo ditar se 

uma relação é ou não percebida como bem sucedida (Veloutsou et al., 2002) e 

determinar o ponto do contínuo transacção/relação em que a empresa se 

encontra (Pels, 1999). Para Ambler e Styles (2000), particularmente quando as 

relações se internacionalizam, “quaisquer diferenças culturais que existam 

impactarão a natureza da relação, o que nela fluí e o nível de sucesso que 

conseguirá”. Para os autores, os factores do contexto da relação deverão ser 

tratados como moderadores.  
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Factores sociais e culturais, entre outros das envolventes, podem alterar 

consideravelmente o papel e alcance das relações (Samiee e Walters, 2003), 

influenciar esforços de coordenação e investimentos idiossincráticos dos 

fornecedores (Jap, 1999) e a estabilidade dessas relações (Palmer, 2000). 

Sin e Tse (2003) referem que, conforme é sugerido na bibliografia, a incerteza 

da envolvente conduzirá, provavelmente, a que as empresas valorizem mais as 

relações pessoais ou institucionais. 

 
Em suma, constituindo a associação entre as construturas orientação para a 

relação, qualidade da relação, orientação estratégica e performance de 

exportação, o “corpo” do modelo que temos vindo a apresentar, entendemos 

que devemos investigar o efeito moderador de algumas variáveis externas 

sobre as associações propostas no modelo, tanto mais se atentarmos que 

Cadogan et al. (1999 b), referiam que, à data, não existia evidência dos efeitos 

da envolvente de exportação sobre a relação entre orientação para o mercado 

e performance.  

 

Consideraremos dois conjuntos de variáveis como moderadores no modelo 

proposto: 

- envolvente de mercado, compreendendo as construturas intensidade da 

competição no mercado de destino e desenvolvimento do mercado de destino; 

- envolvente da relação, compreendendo as construturas dependência, 

distância psíquica e duração da relação33. 

 
Seguidamente abordaremos cada um destes blocos de construturas, 

procurando justificar a sua inclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 De notar que Johanson e Wootz ( in Turnbull e Valla, 1986) referem que as relações com os 
clientes podem ser caracterizadas de várias maneiras, entre as quais a idade, a dependência e 
a distância, sendo que, com a idade, é esperável que aumente a dependência e diminua a 
distância. 
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7.7 - ENVOLVENTE DE MERCADO  
 
 
7.7.1 - INTENSIDADE DA COMPETIÇÃO NO MERCADO DE DESTINO 

 
A bibliografia tem revelado que a intensidade da competição, considerada por 

Campbell (1985) como uma das características de uma indústria, pode 

influenciar a relação entre a orientação para o mercado e a performance da 

empresa, a performance de exportação, a implementação de estratégias e o 

desenvolvimento de relações entre compradores e vendedores, como a seguir 

se evidenciará. Para Turnbull e Valla (1986), o nível de competição “define o 

número e força dos concorrentes e também a sua origem”. 

 

Começamos por referir que a inclusão do nível de competição nos mercados 

de destino, como variável de controlo em investigações sobre performance de 

exportação, é preconizada por Katsikeas et al. (2000). 

Embora os resultados do estudo de Slater e Narver (1994) revelem fraca 

evidência de que a envolvente competitiva afecte a relação entre orientação 

para o mercado e a performance, as conclusões de Slater e Narver (1994 b) 

revelam que a relação entre estas construturas é ligeiramente mais robusta 

quando o mercado tem um crescimento fraco e competição forte do que 

quando as condições são inversas. Também Pelham (2000) conclui que, 

quando o produto envolvido é uma commodity, a relação entre orientação para 

o mercado e a performance é mais forte quando a intensidade da competição é 

elevada. No entanto, Noble et al. (2002) verificaram que apenas a orientação 

para os concorrentes, de entre todas as dimensões da orientação para o 

mercado, estava positivamente relacionada com a performance, o que os 

autores atribuem ao facto de a indústria analisada ser fortemente competitiva. 
 
As conclusões de Thirkell e Dau (1998) referem que o nível de competição no 

mercado influencia positivamente a orientação de marketing. No mesmo 

sentido, Lusch e Laczniak (1987) (citados por Dalgic, 1998) verificaram que a 

intensidade competitiva modera a orientação para o mercado. O sucesso das 

empresas pode mesmo dever-se, mais do que à sua orientação para o 

mercado, à escassez de concorrentes ou à sua liderança tecnológica (Dalgic, 
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1994). No entanto, uma conclusão do estudo de Pelham (1999) revela que a 

envolvente competitiva tem pequena influência sobre a performance, 

relativamente a factores internos como a orientação para o mercado da 

empresa.  

Evidenciadas que foram anteriormente as semelhanças entre os conceitos de 

orientação para a relação e de gestão de clientes-chave (“Key-account 

management” - KAM), é de referir aqui que, segundo Wengler et al. (2006), a 

intensidade da competição serve para distinguir as empresas que implementam 

uma KAM de aquelas que o não fazem; é pois possível concluir que a 

intensidade da competição “obriga” as empresas a implementar a KAM.  

 
Não só a intensidade da competição parece afectar a relação entre a 

orientação para o mercado e a performance, como também influenciar 

directamente a performance de exportação (O'Cass e Julian, 2003), o que foi 

aliás identificado por Lages (2004 c).  

Para além da eficácia das vendas e das actividades de gestão das vendas, de 

exportação, também os comportamentos dos gestores de exportação podem 

ser afectados pela intensidade da competição nos mercados internacionais 

(Katsikea e Skarmeas, 2003). Também O'Cass e Julian (2003) verificam que as 

condições da envolvente, nomeadamente o nível de competição por preço na 

indústria e o número de concorrentes estrangeiros no mercado, conduzem a 

melhor performance.  

 

A intensidade da competição pode ainda influenciar os resultados da adopção, 

pela empresa, de diferentes estratégias. 

Segundo Aulakh et al. (2000), os factores relevantes na análise da relação 

estratégia de exportação–performance são a competição e a incerteza da 

envolvente. Também Pelham (1999) argumenta que o sucesso da 

implementação de estratégias genéricas está dependente das características 

da envolvente competitiva. No mesmo sentido, Noble et al. (2002) referem que 

empresas com diferentes orientações estratégicas podem ter sucesso em 

várias envolventes competitivas. 

A própria implementação de diferentes práticas de marketing pode dever-se 

aos comportamentos adoptados pela competição no mercado (Coviello et al., 
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2002), o que é consistente com o facto de se verificar um elevado nível de 

adaptação do produto em mercados de exportação competitivos (Cavusgil e 

Zou, 1994), mercados esses em que a lealdade dos clientes varia 

consideravelmente com o seu nível de satisfação (Jones e Sasser Jr., 1995). 

 

A intensidade da competição pode ainda influenciar a relação entre 

compradores e vendedores. Uma relação num mercado monopolístico ou 

oligopolístico é naturalmente diferente de uma relação num mercado 

fortemente competitivo (Storbacka et al., 1994). Estes autores referem que o 

interesse do cliente depende do número de fornecedores alternativos. Em 

mercados de vendedores, a capacidade do fabricante em proporcionar apoio 

ao distribuidor não é muito importante, porquanto a oferta é escassa 

relativamente à procura, contrariamente ao que se passa em mercados de 

compradores (Frazier et al., 1989). Kim e Frazier (1996) referem mesmo que o 

tipo de sistema de canal de distribuição34, entre um fornecedor e o seu 

intermediário, pode alterar-se por modificação na intensidade da competição. 

Day (2000 b) refere que a intensidade da competição, entre outros factores, 

influencia a intensidade da vantagem relacional. 

Uma conclusão particularmente importante para a presente investigação é 

obtida por Zhao e Cavusgil (2006). Estes autores verificam que a intensidade 

da competição fortalece a relação entre a orientação para o cliente e a 

confiança do cliente no fornecedor, isto é, quando a intensidade da competição 

é baixa e as preferências do mercado estáveis, a influência da orientação para 

o mercado sobre a confiança que o cliente deposita no fornecedor é menor.  

Em nosso entendimento, a intensidade da competição no mercado de destino 

favorece o reforço da orientação para a relação e, consequentemente, deverá 

influenciar positivamente os níveis de confiança e empenhamento do cliente 

internacional. 

 

                                                 
34 A tipologia proposta por estes autores assenta em três dimensões: incerteza da envolvente 
(baixa vs. alta), capacidade de substituir o fornecedor (baixa vs. alta) e valor acrescentado no 
canal, a jusante (baixa vs. alta), conduzindo aos seguintes tipos: trocas de mercado, domínio 
do fornecedor, domínio do intermediário, relações de longo prazo, relações de curto prazo, 
liderança do fornecedor, liderança do intermediário e parceria. 
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Pelo exposto, incluiremos, no modelo, a intensidade da competição como 

moderador da relação entre a orientação para a relação, do fornecedor, e a 

qualidade da relação, formulando a seguinte hipótese de investigação: 

 
H5: O nível de intensidade da competição no mercado de destino 

influencia positivamente a relação entre a orientação para a relação, do 

exportador,  e a qualidade da relação. 
 
7.7.2 - DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE DESTINO 

 
Alguns estudos têm evidenciado que as diferenças no nível de 

desenvolvimento entre mercados de origem e de destino podem influenciar a 

adequação de uma orientação para o mercado, a performance de exportação 

da empresa, a implementação de estratégias e as relações entre compradores 

e vendedores. 

Não é difícil aceitar estes factos se tivermos em conta que existem grandes 

diferenças nas condições de mercado, nomeadamente económicas e de infra-

estruturas, entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento 

(Aulakh et al., 2000). Podemos pois falar de uma distância económica ao 

mercado, a qual constitui uma importante barreira à exportação (Rundh, 2001); 

diferenças de Produto Nacional Bruto, Produto Interno Bruto, estabilidade 

económica, controlo estatal da economia, flutuações cambiais, padrões e níveis 

de procura etc., podem de facto dificultar seriamente a entrada e o sucesso em 

mercados internacionais. No entanto, as diferenças de nível de 

desenvolvimento económico podem também representar boas oportunidades 

de exportação para a empresa (Stottinger e Schlegelmilch, 1998). A este 

respeito, Evans e Mavondo (2002) verificaram que as diferenças económicas 

entre mercados têm um impacto positivo sobre a performance financeira e a 

eficácia estratégica da empresa, em mercados distantes, divergindo do 

argumento de Mitra e Golder (2002) de que “mais provavelmente terão sucesso 

as empresas que operem em países com características económicas 

semelhantes às do mercado doméstico da empresa”, provavelmente pelas 

semelhanças das instituições e da procura.  
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Embora normalmente se considere que é mais fácil a um exportador entrar em 

mercados em crescimento, Liang e Parkhe (1997) referem que os países que 

atravessam períodos recessivos podem constituir boas oportunidades, já que 

os importadores, para sobreviverem, mais facilmente mudarão para outro 

fornecedor que apresente condições mais vantajosas. 

 

O nível de desenvolvimento do mercado de destino pode também ter 

implicações sobre o sucesso da adopção de diferentes orientações 

estratégicas. 

Mavondo (1999) sugere que em economias desenvolvidas “já não se trata mais 

de escolher entre diferenciação ou baixo custo mas sim de diferenciação e 

baixo custo”, isto é, não se trata de estratégias que possam ser pensadas 

alternativamente, mas sim duma conjugação de estratégias para conseguir a 

melhor performance. Em contrapartida, os resultados do estudo evidenciam 

que, em países em vias de desenvolvimento, orientação para o cliente e 

liderança nos custos podem não ser compatíveis. Especificamente, foi 

encontrada evidência de correlação positiva entre todas as dimensões da 

orientação para o mercado e uma estratégia de baixo custo, na amostra 

australiana, enquanto as mesmas correlações eram negativas na amostra do 

Zimbabué. No entanto, os resultados de Aulakh et al. (2000) sugerem que as 

estratégias baseadas nos custos aumentam a performance de exportação em 

países desenvolvidos, enquanto nos países em vias de desenvolvimento é uma 

estratégia de diferenciação que faz aumentar a performance. De facto, 

Deshpandé e Farley (1999) argumentam que, possivelmente, a eficácia de 

marketing é mais importante em países em vias de industrialização, o que é 

complementado por Deshpandé e Farley (2004) que referem que a orientação 

para o mercado parece ser mais importante em países em vias de 

desenvolvimento, nos quais a noção de marketing está também ela em 

desenvolvimento.  

Se a eficácia de diferentes estratégias depende do nível de desenvolvimento 

do mercado de destino, outra perspectiva sugere que o nível de 

desenvolvimento do país exportador pode também estar relacionado com o 

sucesso de diferentes estratégias do exportador. Liang e Parkhe (1997) 

revelam que as variáveis de decisão dos importadores que não o preço são 
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consideradas mais importantes quando o fornecedor é oriundo de um país 

industrializado, contrariamente ao que se passa se o fornecedor pertence a um 

país em vias de desenvolvimento, situação em que o preço prevalece. De notar 

que a menção ao desenvolvimento do país exportador se refere na verdade à 

diferença de desenvolvimento entre países. 
 

O próprio sistema político-económico pode condicionar os resultados da 

implementação de uma orientação para o mercado. Sin e Tse (2003) 

verificaram que a orientação para o mercado tem um impacto maior sobre a 

performance num país de economia de mercado do que num país de economia 

planificada, o que explicam pelo facto de, no último caso, os resultados 

alcançados não serem reconhecidos ou serem limitados. 

 

Uma outra razão, não menos importante, para a consideração do nível de 

desenvolvimento do mercado de destino das exportações pode encontrar-se 

nos resultados da investigação de Mehta et al. (2001). Estes autores 

verificaram que a relação entre cooperação e performance varia 

consideravelmente – desde positiva, a não significativa, a negativa – conforme 

os países observados35, o que os autores pensam dever-se à existência de 

diferentes graus de desenvolvimento dos canais de marketing. De referir ainda 

o argumento de Ghemawat (2001), para quem “a complexidade entre países e 

a mudança recompensam a flexibilidade e a capacidade de resposta, 

dificultando a tarefa de concorrentes internacionais”; recordamos que a 

construtura orientação para a relação inclui precisamente aspectos de 

flexibilidade e capacidade de resposta às necessidades específicas dos 

clientes estrangeiros. 

 

Do exposto, resulta a nossa convicção de que a orientação para a relação 

deverá ser mais útil para o desenvolvimento de confiança e empenhamento do 

cliente quando for maior a diferença entre níveis de desenvolvimento entre 

Portugal e o país de destino das exportações, o que nos leva à formulação da 

seguinte hipótese de investigação: 

                                                 
35  Os países observados foram Estados Unidos da América, Finlândia e Polónia. 
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H6: A diferença entre níveis de desenvolvimento, entre Portugal e o país 

de destino das exportações, influencia positivamente a relação entre 

orientação para a relação e a qualidade da relação. 
 
7.8 - ENVOLVENTE DA RELAÇÃO  
 
7.8.1 - DURAÇÃO DA RELAÇÃO 

 
O conceito de tempo é relevante em todas as culturas, sendo no entanto usado 

de forma diferente em cada uma, em função da importância atribuída a tarefas 

e relações (Schuster e Copeland, 1999); não obstante, tem merecido pouca 

atenção na pesquisa sobre relações (Rokkan et al., 2003). No contexto 

internacional é particularmente relevante a compreensão das diferenças de 

orientação para o tempo, das concepções monocrónica ou policrónica do 

tempo (Hall, 1983, citado por Usunier, 2000), com implicações na negociação e 

nas interacções comprador-vendedor (Usunier, 2000); em consequência, refira-

se que a obtenção de cooperação de um parceiro estrangeiro pode levar 

bastante tempo, devido ao enraizamento de atitudes e comportamentos que 

inibem ou dificultam a cooperação (Mehta et al., 2001). 

 

No que respeita ao efeito do tempo sobre a relação entre a adopção de uma 

orientação para o mercado e a conquista de resultados dessa orientação, é 

referida a possibilidade de existência de um desfasamento temporal 

relativamente à obtenção de quota de mercado (Jaworski e Kohli, 1993) e de 

lucro (Dawes, 2000). Este desfasamento temporal foi aliás observado por 

Greenley (1995) (citado por Ngai e Ellis, 1998). De referir que também Siguaw 

et al. (1998) enfatizam que será no longo prazo que a orientação para o 

mercado deverá conduzir a melhor performance da empresa.  

 

Outros estudos têm evidenciado o papel do tempo no desenvolvimento de 

relações entre parceiros de troca. 

Segundo a Teoria da Coesão Relacional (Lawler e Yoon, 1996), as trocas 

contínuas, de longo prazo, tornam-se num mecanismo de auto-ajuste; na 

verdade, a empresa, a partir da experiência de colaboração com outras, 
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aprende a criar mais valor na relação, o que poderá conduzir a melhorias na 

performance (Anand e Khanna, 2000, citados por Chetty e Eriksson, 2002).  

Relevante - se atentarmos na conceptualização que propomos para a 

construtura orientação para a relação - é também a conclusão de Haugland 

(1999) (citado por Samiee e Walters, 2003) de que os investimentos na relação 

estão associados com a duração dela.  

 

Tem sido admitido que a orientação para o mercado precisa de atingir um limiar 

mínimo para que produza efeito sobre a performance da empresa, o que 

deverá ocorrer num período de tempo posterior à sua implementação 

(Gauzente, 2001). O próprio desenvolvimento de uma cultura de orientação 

para o mercado, na empresa, requer tempo. Nakata (1999) verifica, aliás, que o 

processo de activação do conceito de marketing tende a ser lento. 

 

Também ao nível das relações, o tempo, mais especificamente a idade das 

relações, “pode explicar muitas diferenças entre elas” (Johanson e Wootz, in 

Turnbull e Valla, 1986). Segundo Moorman et al. (1992), as dinâmicas das 

relações mais curtas são diferentes das das relações mais longas, tendo sido 

verificado que, por exemplo, a interacção e o envolvimento só afectarão as 

relações mais longas. A pretensão destes autores é verificada pelos resultados 

de Grayson e Ambler (1999) que comprovam que a duração da relação 

modifica a natureza das associações entre construturas relacionais. Lee (1998) 

argumenta que a duração da relação gera oportunidades para o 

desenvolvimento de normas relacionais, compreensão mútua e partilha de 

valores, relativamente aos comportamentos, objectivos e políticas que são 

correctos e apropriados à relação. No entanto, os autores verificam que a 

duração da relação não está positivamente relacionada com a percepção dos 

exportadores de que a troca é relacional. Em nossa opinião, é possível que 

esta verificação esteja relacionada com a pretensão de Pruitt (1981) (citado por 

Armstrong e Yee, 2001) de que uma relação longa provavelmente já 

atravessou períodos de ocorrência de conflitos, de parte a parte. Não obstante, 

os resultados de Lawler e Yoon (1996) indicam que a percepção de coesão 

numa relação aumenta com a permanência nessa relação. 
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Em outros estudos foi verificado que a duração da relação não está associada 

positivamente com a existência de comportamentos relacionais (Lusch e 

Brown, 1996) nem com o estádio de desenvolvimento da relação (Söllner, 

1999). Anteriormente, Palmer (1996) tinha argumentado que “pode ser ingénuo 

pensar-se que o tempo é uma construtura contínua, em que uma orientação de 

mais longo prazo implica uma maior orientação relacional”. 

 

Outros estudos têm produzido propostas ou resultados no que respeita ao 

efeito do tempo sobre o desenvolvimento das construturas que integram a 

qualidade da relação, isto é, a confiança e o empenhamento na relação. 

 

Doney e Cannon (1997) referem que é consensual entre muitos investigadores 

que a confiança se constrói e desenvolve com o tempo; deste modo, a duração 

da relação representará um investimento que ambas as partes fazem na 

relação. Hunt e Morgan (1994) afirmam é preciso dar tempo para que as 

relações cresçam, já que o empenhamento e a confiança se desenvolvem 

lentamente. Em sentido oposto aponta no entanto a conclusão de Joshi e 

Stump (1999) que verificaram a existência de um impacto negativo da duração 

da relação sobre a acção conjunta, o que os autores interpretam como a 

duração da relação conduzir à inércia, em vez de ser geradora de confiança. 

No mesmo sentido destes resultados, as verificações de Grayson e Ambler 

(1999) indicam que a duração da relação reduz o impacto da confiança na 

relação; de facto, foi verificado que a confiança serve para prever a utilização 

dos serviços, em relações de curto prazo, mas não nas de longo prazo. 

De referir as razões apontadas por Andaleeb (1996) para, no seu estudo, ter 

seleccionado relações com um ano de duração. Segundo o autor, relações de 

longa duração não apresentariam uma variação significativa de baixos níveis 

de confiança, o mesmo se passando com as relações muito recentes 

relativamente a níveis elevados de confiança. 

 

No que respeita à obtenção de resultados de performance, Palmatier et al. 

(2007) referem que a duração da relação tem um efeito negativo sobre o 

crescimento das vendas e sobre a performance financeira; por seu lado, Helfert 

et al. (2001), embora verifiquem um impacto negativo da duração da relação 
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sobre a eficácia da relação, verificam que o impacto sobre a eficácia das 

vendas é positivo, isto é, quanto mais longa a duração da relação maiores são 

as vendas. Já em 1986, Rosson (1986) tinha verificado que as relações “com 

uma duração de alguns anos” apresentavam uma considerável diminuição do 

número de contactos e de troca de recursos entre as partes. 

 

Do exposto e relevando os aspectos que consideram que as relações e a 

performance que delas resulta evoluem com o tempo e que a orientação para o 

mercado demora tempo a produzir os efeitos desejados, consideramos a 

variável “duração da relação” como variável moderadora do modelo que 

estamos a desenvolver e formulamos a seguinte hipótese de investigação: 

 

H7: A duração da relação tem um efeito positivo sobre a relação entre a 

orientação para a relação e a qualidade da relação. 
 

7.8.2 - DEPENDÊNCIA 

 
A inclusão da construtura dependência, num modelo cuja unidade de análise é 

a relação exportador–cliente internacional, é quase evidente, pela importância 

que ela assume neste contexto. Refira-se que Johanson e Wootz ( in Turnbull e 

Valla, 1986) consideram que a dependência entre fornecedor e cliente é uma 

característica básica de uma relação. Em 1996, Katsikeas et al. (1996) 

sugeriam que, no futuro, a investigação devia considerar a hipótese da 

dependência ser um moderador entre a performance e os seus determinantes, 

o que poderia explicar resultados não previstos. Também Siguaw et al. (1998) 

propõem a inclusão futura da construtura dependência, como factor moderador 

dos efeitos da orientação para o mercado sobre o desenvolvimento de 

confiança, normas relacionais e empenhamento, e destas sobre a satisfação 

com a performance financeira. 

 

A própria razão de ser de uma relação e do empenhamento do fornecedor nela 

poderá não fazer sentido se existirem clientes alternativos (Spekman et al., 

1997), isto é, se o fornecedor não depender, em maior ou menor grau, desse 
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cliente. Segundo Hinde (1998), (citado por Jancic e Zabkar, 2002), “para que 

uma relação verdadeiramente exista, a interdependência entre parceiros tem 

que ser evidente”. O reconhecimento de que estar numa relação envolve algum 

grau de dependência económica e/ou social e portanto vulnerabilidade, é aliás 

necessário para a sobrevivência de uma relação (Gassenheimer et al., 1998) 

Spekman et al. (1997) acrescentam que é necessário que ambas as partes 

percebam níveis semelhantes de dependência para que numa relação surjam 

normas de colaboração. No mesmo sentido, Anderson e Narus (1990) referem 

que uma parceria de negócios existe na medida em que haja reconhecimento e 

compreensão, de ambas as partes, de que o sucesso de cada uma depende, 

em certa medida, da outra; para Andaleeb (1996), a dependência é nuclear 

para a explicação dos sentimentos e comportamentos de canal e para Kim e 

Hsieh (2003) a interdependência devia mesmo ser tratada como uma variável 

estratégica.  

 

Ao nível das relações interpessoais, pode dizer-se que “duas pessoas estão 

numa relação se têm impacto uma na outra”, isto é, se de alguma forma são 

interdependentes (Price e Arnould, 1999). 

 

Particularmente num contexto internacional, as características culturais de cada 

país podem colidir com a estrutura da interdependência e com a relação dela 

com as atitudes do distribuidor (Kim, 2003). A forma como a dependência e a 

interdependência são encaradas, em diferentes países, pode variar 

significativamente: nos EUA a independência é socialmente valorizada e a 

interdependência cria vulnerabilidade relativamente ao, mas também do, 

parceiro; já no Japão, uma interdependência elevada é socialmente desejável 

(Kim, 2003). Também Kim e Oh (2002) referem que a assimetria da 

interdependência parece ser mais relevante nos EUA do que no Japão, país 

em que é mais importante o nível de interdependência total.  

 
Os estudos sobre dependência podem classificar-se segundo três enfoques: 
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1.º Enfoque: baseado no “papel desempenhado” ou “enfoque de actuação” 

(Frazier, 1983), tem a ver com a percepção que um membro de canal tem do 

papel realizado por outro, no âmbito da relação. Se uma empresa tem a 

percepção de que a outra tem um nível de desempenho elevado, maior será a 

motivação em manter a relação; simultaneamente, um desempenho elevado 

tornará mais difícil encontrar substitutos alternativos para o parceiro. 

A determinação da dependência  pelo “nível de comparação” e pelo “nível de 

comparação das alternativas” tem uma racionalidade subjacente semelhante a 

esta. A construtura “resultados atendendo ao nível de comparação” “representa 

a avaliação cognitiva dos resultados obtidos de uma dada relação com um 

fabricante, comparada com as expectativas baseadas no conhecimento e na 

experiência”. A construtura “resultados atendendo ao nível de comparação das 

alternativas” “representa a dependência percebida do distribuidor no fabricante” 

(Anderson e Narus, 1984), referindo-se ao padrão de qualidade média dos 

resultados conseguidos através da melhor relação alternativa. Quanto mais os 

resultados obtidos pelo distribuidor, a partir de uma relação com o fabricante, 

excederem os de outra alternativa disponível, maior a dependência nesse 

fabricante. 

 

2.º Enfoque: vendas–benefícios (El-Ansary e Stern, 1972), assevera que 

quanto maiores forem as vendas e os benefícios proporcionados por um 

membro do canal, à relação, tanto mais dependente dela será a outra parte. 

Outros factores considerados como contribuindo para a dependência foram o 

empenhamento nos programas de marketing da outra empresa  e a dificuldade 

de substituição desta. Kale (1986) (citado por Barros, 1996) acrescenta a esta 

abordagem outro factor de dependência: as expectativas de vendas e lucros 

que, no futuro, a empresa-origem pode gerar para a empresa-alvo. 

 

3.º Enfoque: investimentos específicos na transacção. Esta abordagem, 

baseada na Teoria da Dependência (Beier e Stern, 1969; Emerson, 1962; 

citados por Heide e John, 1988) e na Teoria dos Custos de Transacção (e.g. 

Williamson, 1975, 1979, 1985), foi desenvolvida por Heide e John (1988) e 

pretende que a dependência de um parceiro, numa relação, é tanto maior 

quanto maiores forem os investimentos específicos na relação realizados por 
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esse parceiro; a dependência assim criada pode ser reduzida através de 

comportamentos e acções que aproximem a empresa dos seus clientes 

(investimentos de compensação). 

 

7.8.2.1 - Definições de dependência e conceitos derivados dela 
 

Seguidamente apresentamos as principais definições da construtura 

dependência e de outras construturas que dela derivam (Quadro 16). 

 

Quadro 16 – Definições de dependência e de outras construturas que dela 
derivam 

AUTOR FONTE DEFINIÇÃO 
Emerson (1962) Heide e John 

(1988) 
A dependência de uma empresa A numa empresa 
B é directamente proporcional ao investimento 
motivacional em objectivos mediados por B e 
inversamente proporcional à disponibilidade 
desses objectivos para A fora da relação A-B. 

Cadotte e Stern (1979)  Tarifa (2000) 
 

Dependência de um membro A sobre outro B, 
como (1) “directamente proporcional à contribuição 
global de B para o nível de consecução actual de 
A” e (2) inversamente proporcional ao número e 
viabilidade das alternativas de A para conseguir os 
seus objectivos. 

Andaleeb (1996) 
 

Andaleeb 
(1996) 
 

A medida em que uma empresa–alvo necessita 
dos recursos de uma empresa–origem para atingir 
os seus objectivos. 
 

Stern et al. (1996) 
 

Kim e Hsieh 
(2003) 
 

A medida em que é necessário manter relações de 
canal específicas para atingir os objectivos 
desejados. 

Rusbult e Van Lange 
(1996) 

Hewett e 
Bearden (2001) 
  

A medida em que a primeira parte conta com a 
relação para o cumprimento de necessidades 
importantes.  
 

Glanze e Goldenson 
(1984; Sutherland 
(1989) 

Zhuang e Zou 
(2004) 

Em Psicologia e Psicologia Social: um estado em 
que a ajuda de outros em termos de finanças, 
emoção, protecção, segurança ou atenção diária é 
esperada ou activamente procurada. 
 

Kale (1986) Zhuang e Zou 
(2004)  

Na bibliografia de canais de marketing: refere-se à 
medida em que a empresa alvo necessita manter 
a relação com a fonte no sentido de alcançar os 
objectivos desejados. 
 

Buchanan (1992) Zhuang e Zou 
(2004)  

Na bibliografia de canais de marketing: a medida 
em que o parceiro de troca fornece recursos 
críticos e importantes para os quais há poucas 
fontes de fornecimento alternativas. 
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Dwyer (1984) Hibbard et al. 
(2001) 

Dependência em canais de marketing tem sido 
vista como a medida em que o parceiro fornece 
recursos valiosos para os quais há poucas fontes 
alternativas de fornecimento.  
 

Gassenheimer et al. 
(1998) 

Gassenheimer 
et al. (1998) 

Contar com outros para alcançar os objectivos.  
 

Frazier (1983)  Bello et al. 
(2003) 

A medida em que uma empresa precisa manter a 
sua relação de troca com o distribuidor no sentido 
de alcançar os objectivos desejados.  
 

Emerson (1962); 
Pfeffer e Salancik 
(1978) 

Skarmeas e 
Katsikeas 
(2001) 

A medida em que o parceiro fornece recursos 
importantes e críticos para os quais existem 
poucas fontes de fornecimento alternativas.  
 

Gundlach e Cadotte 
(1994) 

Jap e Ganesan 
(2000) 

Avalia o grau em que uma parte acha difícil 
substituir a outra, encontra uma boa alternativa e 
recupera o volume de vendas no caso de a 
relação terminar.  
 

Frazier e Rody (1991) 
 

Kim (2003) Dependência a jusante (“downstream”): a 
necessidade de um membro de canal “a jusante” 
em manter uma relação de canal com um membro 
“a montante” para conseguir os objectivos 
desejados. 

Zhang et al. (2003) Zhang et al. 
(2003) 

Dependência relativa: uma medida da 
dependência do fabricante, comparada com a 
dependência do distribuidor na relação.  
 

Kumar et al. (1995a) Gilliland e Bello 
(2002) 

Dependência relativa representa uma sujeição 
comparativa de um parceiro a outro.  
 

Anderson e Narus 
(1990) 

Anderson e 
Narus (1990) 

Dependência relativa é a diferença percebida por 
uma empresa entre a sua própria dependência e a 
do parceiro, na parceria de trabalho. 

Zhuang e Zou (2004) Zhuang e Zou 
(2004) 

Dependência passiva é devida à falta de escolha: 
não se deseja depender mas têm-se que.  
 

Zhuang e Zou (2004) Zhuang e Zou 
(2004) 

Dependência activa é devida às percepções que 
se tem da importância de uma relação no longo 
prazo; aqui a dependência pode ser activamente 
procurada. 
 

INTERDEPENDÊNCIA 
 
Kumar et al. (1995b) Gassenheimer 

et al.(1998) 
Representa a importância das necessidades de 
cada parte para a relação e a influência de cada 
parte na relação. 
 

Kim (2003) Kim (2003) Interdependência total : soma da dependência dos 
membros do canal. i.e., a medida em que uma 
empresa precisa de manter uma relação de canal 
para conseguir os seus objectivos desejados. 
 

Kim e Hsieh (2003) Kim e Hsieh 
(2003) 

Magnitude da interdependência descreve a 
quantidade total de dependência que existe na 
díade e reflecte a quantidade global de recursos 
trocados entre as partes. 
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7.8.2.2 - Efeitos da estrutura da dependência sobre a relação de troca 
 

O impacto da estrutura da dependência (assimetria e magnitude) sobre o 

desenvolvimento de relações tem sido abordado por vários autores. 

 

Cannon e Perreault (1999) verificaram que as relações mais próximas 

acontecem, entre outros factores, quando existem poucos fornecedores 

alternativos. No entanto, quando essa proximidade com o fornecedor implicar 

interdependência, o cliente pode não a aceitar, preferindo manter uma relação 

“solta” com o fornecedor (Sanzo et al., 2003). 

Para Pressey e Mathews (2000) o marketing relacional parece harmonizar-se 

com o balanceamento do poder entre as partes. De facto, Lusch e Brown 

(1996) verificaram que a existência de dependência bilateral faz aumentar o 

Jap e Ganesan (2000) Jap e Ganesan 
(2000) 

Magnitude da interdependência é o produto da 
dependência do retalhista no fornecedor e da sua 
percepção da dependência do fornecedor no 
retalhista.  
 

Kim (2003) Kim (2003) Assimetria da interdependência – a diferença entre 
a dependência dos membros do canal. Dividida 
em vantagem relativa na dependência e 
desvantagem relativa na dependência. 
 

Kim (2003) Kim (2003) Desvantagem na dependência: igual à 
dependência do distribuidor menos a dependência 
do fornecedor quando a dependência do primeiro 
é maior que a do segundo, e igual a zero quando a 
dependência do segundo é igual ou superior à do 
primeiro. 
 

Kim (2003) Kim (2003) Vantagem na dependência: igual à dependência 
do fornecedor menos a dependência do 
distribuidor quando a dependência do primeiro é 
maior que a dependência do segundo e zero na 
situação inversa. 
 

Kim e Oh (2002) Kim e Oh 
(2002) 

Assimetria da interdependência: a medida em que 
existe um hiato entre a dependência do distribuidor 
e a do fornecedor.  
 

Gundlach e Cadotte 
(1994) 

Kim e Hsieh 
(2003) 

Assimetria da interdependência: refere-se ao nível 
comparativo de dependência entre dois parceiros 
numa díade.  
 

Molm (1994) Rodriguez e 
Wilson (2002) 

Uma estrutura social interdependente é aquela em 
que os actores produzem benefícios mútuos 
através da cooperação.  
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comportamento relacional; no entanto, verificaram também que o 

comportamento relacional não é afectado pelos níveis de dependência de 

qualquer das partes numa relação. Também Roath et al. (2002) propõem que, 

em relações fabricante-distribuidor internacional, a interdependência esteja 

positivamente associada à ênfase comportamental (vs. legal) do fabricante. 

Porém, os resultados de Zhang et al. (2003) revelam uma correlação negativa 

entre dependência relativa e a existência de normas relacionais, a qual é 

explicada pelos autores como devendo-se ao facto de, provavelmente, a 

dependência dos fabricantes resultar em percepção de maior incerteza e 

vulnerabilidade, o que os levaria a preferir as garantias proporcionadas por 

contratos formais. 

Principalmente a investigação apoiada na “Bilateral Deterrence Theory”, que 

perspectiva as relações assimétricas como intrinsecamente instáveis, tem 

verificado a existência de conflito e de agressão, originados quer pela parte 

mais dependente, quer pela menos dependente, em relações caracterizadas 

por assimetria na dependência. (Van Bruggen et al., 2005). Esta teoria 

(Bacharach e Lawler, 1981, citados por Van Bruggen et al., 2005) indica que, à 

medida que a interdependência total aumenta, cada parceiro percebe os 

elevados custos do conflito e da retaliação, diminuindo a propensão para o 

conflito e acções punitivas e favorecendo os processos de ajustamento 

flexíveis (Heide, 1994, idem). Este autor (citado por Skarmeas e Katsikeas, 

2001) refere que, quando a relação é assimétrica, a parte mais poderosa tem 

menos necessidade de ser cooperativa, confiante ou empenhada (Heide, 1994) 

e a parte mais fraca provavelmente também não o será. (Anderson e Weitz, 

1992). 

 

Kumar et al. (1998) referem também a “Spiral Conflict Theory” (Lawler et al., 

1988) e a “Relative Power Theory” (e.g. Gundlach e Cadotte, 1994) que 

apresentam diferentes perspectivas: enquanto a primeira argumenta que 

quanto maior o poder total, maior a tentação em usar (e efectivamente usar) 

tácticas punitivas, a segunda afirma que o parceiro com menos poder 

(dependência relativa) terá tendência para ser “inofensivo e não ameaçador”, 

por forma a não tentar a parte mais poderosa a empreender acções punitivas 

ainda maiores. No entanto, se a opinião da fonte e a percepção do alvo não 
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coincidirem, no que respeita ao que constitui uma base de poder, à fonte 

poderá não ser possível exercer o poder (Farrell e Schroder, 1999). 

Atente-se nos resultados de Jap e Ganesan (2000). Estes autores verificam 

que em situações de assimetria da interdependência, favorável ao retalhista, a 

avaliação da performance é mais positiva, é maior a satisfação do fornecedor, 

sendo que o nível de conflito é menor. Também Gassenheimer et al. (1998) 

referem que o valor da, e a lealdade à, relação, são determinados pelo valor 

líquido da dependência económica e social; assim, à medida que a distância 

social diminui e a dependência mútua aumenta, aumenta a tolerância a 

diferentes pontos de vista. 

Os exemplos referidos revelam a influência da estrutura da dependência sobre 

o desenvolvimento da relação. 

 
7.8.2.3 - Associação entre dependência e orientação para a relação 
 

Tem sido sugerido que à medida que o poder dos clientes aumenta, também 

aumenta a necessidade de desenvolver orientação para o marketing36 (Porter, 

1980, citado por Avlonitis e Gounaris, 1999); ora, se o poder de um comprador, 

ou vendedor, está intimamente ligado à interdependência dos parceiros, numa 

relação (Anderson e Narus, 1984, 1990; Heide e John, 1988), então é possível 

estabelecer uma ligação entre estrutura da dependência e orientação para o 

marketing.  

 

Segundo Cook e Emerson (1978) (citados por Morgan e Hunt, 1994), a 

dependência varia directamente com o valor percebido de um parceiro; assim, 

se a orientação para o mercado cria os comportamentos necessários para a 

criação de valor superior para os compradores (Narver e Slater, 1990), 

identifica e satisfaz as necessidades dos clientes-alvo, de forma a criar valor 

superior para eles, (Deshpandé e Farley, 1998) e compromete a organização 

com a criação contínua de valor superior para os clientes (Baker e Sinkula, 

1999), então, provavelmente, os clientes perceberão valor nas relações com 

fornecedores orientados para o mercado, ou mais propriamente orientados 

para a relação, tornando-se assim mais dependentes deles. 

                                                 
36 Por favor ver nota de rodapé nº 24. 
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A bibliografia revela múltiplos indícios de que a orientação para a relação e as 

dimensões que a compõem podem estar associadas a diferentes níveis de 

dependência na relação. 

 

Desde logo, a performance das funções do fornecedor poderá ser percebida de 

forma diferente conforme o nível de dependência do cliente. No caso de o 

cliente ser menos dependente do fornecedor, o primeiro tenderá a atribuir os 

resultados favoráveis a si próprio e não à performance de funções pelo 

segundo, diferentemente do que sucederá em situação inversa (Van Bruggen 

et al. 2005). No entanto, Walter et al. (2003) pensam que o cumprimento das 

funções da relação não é menos importante no caso de clientes fortemente 

dependentes. Relembramos que as “tarefas de gestão da relação” constituem 

uma das dimensões da construtura “orientação para a relação”. 

 

Foi também proposto anteriormente que a “disponibilidade de recursos”, na 

relação, deverá constituir uma outra dimensão da construtura “orientação para 

a relação”. Ora, tem sido aceite que a disponibilidade de recursos afecta os 

níveis de dependência numa relação. Atente-se que, para Pfeffer e Salancik 

(1978), a dependência é definida como “o produto da importância para a 

organização de um dado input ou output e a medida em que ele é controlado 

por relativamente poucas organizações”. Para estes autores, o nível de 

dependência é determinado por três factores: 

1 - a importância que tem para a sobrevivência de uma empresa o dispor dos 

recursos necessários; 

2 - a medida em que os fornecedores destes recursos dispõem de critérios 

para a sua afectação e uso; 

3 - a medida em que existam poucas alternativas, ou a medida em que as 

empresas fornecedoras detenham o controlo destes recursos.  

 

Esta abordagem é utilizada por vários autores, por exemplo Andaleeb (1995) e 

Tarifa (2000). 

Kumar et al. (1998) referem que, quando uma empresa possui recursos 

valorizados, que geram para o parceiro recompensas e benefícios que não 

podem ser facilmente substituídos, o parceiro está dependente dessa empresa.  
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Também Foa e Foa (1974) (citados por Takala e Uusitalo, 1996) propõem que 

recursos heterogéneos são fornecidos ou retirados, através de 

comportamentos interpessoais, dependendo das necessidades e do poder das 

partes envolvidas na troca. 

 
Vários têm sido os estudos que relacionam os níveis de adaptação e 

flexibilidade das partes, numa relação, com os níveis de dependência entre 

elas. 

 
Cannon e Homburg (2001) referem que as adaptações feitas por um 

fornecedor podem criar dependência na outra parte, podendo ser responsáveis 

por tornar as alternativas mais onerosas; por outro lado, a dependência deverá 

aumentar o nível de adaptação empreendido pelo parceiro (Hallen et al., 1991; 

Hibbard et al., 2001, citados por Palmatier et al., 2007). 

No que respeita à flexibilidade, Heide (1994) (citado por Joshi e Stump, 1999) 

verifica que os processos de ajustamento flexível são predominantes em 

relações caracterizadas por dependência simétrica e elevada, sendo que em 

situações em que a simetria da dependência não se verifica, uma das partes 

terá poucos incentivos em exibir flexibilidade (Palmer, 1996) e que também a 

parte mais dependente poderá perceber menos vantagens de um 

comportamento relacional (Lusch e Brown, 1996). Estes autores referem a 

existência de efeitos contrários da dependência e da confiança sobre a 

incerteza: enquanto a primeira deverá aumentar a incerteza, a segunda deverá 

conduzir à sua diminuição.  

Também Heide e John (1992) (citados por Bello et al., 2003) referem que, 

quando uma relação é caracterizada por elevada dependência do fornecedor, é 

esperável que ele seja flexível às necessidades do cliente, procedendo às 

adaptações necessárias.  

 
Relembramos que propusemos a “acomodação do fornecedor” (flexibilidade e 

adaptação) como uma das componentes da dimensão “tarefas de gestão da 

relação”. 
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7.8.2.4 - Associação entre dependência e qualidade da relação 
 

A bibliografia tem revelado a existência de implicações dos níveis de 

dependência das partes, numa relação, sobre a qualidade dessa relação. 

 
Atente-se que, segundo Campbell (1985), a interdependência resulta duma 

abordagem cooperativa à relação, com objectivos de longo prazo, troca de 

informação e estabelecimento de confiança, isto é, associa a criação de 

confiança a uma situação de interdependência. 

 

Em 1994, Morgan e Hunt (1994) põem a hipótese de o poder afectar 

negativamente o empenhamento relacional e a confiança. No entanto, Frazier 

(1999) refere que em situações de elevada interdependência as relações não 

são disfuncionais, mas antes promotoras de confiança, empenhamento e 

comportamento relacional. Segundo o autor, a assimetria na dependência não 

inviabiliza as relações; Mehta et al. (2001) referem que a dependência 

resultante de assimetrias de poder “não tem que ser vista como negativa”. 

 
Os resultados de alguns estudos reforçam a convicção de que a 

interdependência total, numa relação, tem um efeito positivo sobre a confiança 

e empenhamento dos seus membros; tal é o caso de Walter et al. (2003) que 

obtiveram evidência da existência de um forte impacto negativo da 

disponibilidade de fornecedores alternativos (factor de baixa dependência) 

sobre a percepção, pelo cliente, de qualidade da relação. Os autores 

aconselham mesmo a que a empresa actue por forma a aumentar a 

dependência dos clientes com o objectivo de melhorar a qualidade da relação 

percebida pelos clientes. 

Van Bruggen et al. (2005) referem que, em relações de troca caracterizadas 

por baixos níveis de interdependência, não são necessários, para o seu 

funcionamento, níveis elevados de confiança e empenhamento; em 

contrapartida, quando a interdependência é elevada, as barreiras à saída são 

também elevadas e, porque existe convergência de objectivos, valores e 

percepções, conduzindo a que a relação seja percebida como uma relação 
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“win-win” (Skarmeas e Katsikeas, 2001), desenvolvem-se relações mais fortes 

e provavelmente confiança e empenhamento. 

 

No que respeita à assimetria da dependência, para o parceiro menos 

dependente pode ser irrelevante a qualidade da relação, porque a cooperação 

que pretenda pode ser conseguida através da dependência da outra parte; 

também o parceiro mais dependente, como não espera retorno das suas 

acções, pouco provavelmente desenvolverá confiança  ou empenhamento. No 

entanto, Van Bruggen et al. (2005) não conseguem evidência de que a 

dependência relativa de qualquer uma das partes esteja correlacionada 

negativamente com a percepção de qualidade da relação; porém, também não 

é obtida evidência de correlação positiva entre interdependência total e 

qualidade da relação percebida pelo cliente. Uma conclusão importante para o 

desenvolvimento do presente modelo foi no entanto alcançada por estes 

autores: a verificação do papel moderador, com efeitos de amplificação, da 

interdependência sobre a relação entre o impacto positivo da performance das 

funções de canal e a qualidade da relação. 

 
Andaleeb (1996) estudou as relações entre níveis de dependência, confiança e 

empenhamento, numa relação de troca. O autor verifica que, quando um 

comprador é dependente de um vendedor, o empenhamento do comprador 

será elevado e não será muito sensível a diferentes níveis de confiança no 

fornecedor; pelo contrário, quando o comprador não é dependente, o seu 

empenhamento variará consideravelmente em função da confiança que ele 

deposita no fornecedor. O autor verifica também que em situação de 

dependência do cliente existe uma  correlação positiva entre o seu 

empenhamento e a sua dependência do fornecedor. Os resultados enfatizam a 

maior importância da confiança relativamente às condições de dependência 

prevalecentes na relação, isto é, o empenhamento é significativamente maior 

quando a confiança é elevada e a dependência é baixa do que quando a 

confiança é baixa e a dependência é elevada. Estes resultados confirmam e 

explicitam os de Andaleeb (1995). O autor verificou então que “quando uma 

parte experimenta tensão entre as suas necessidades (i.e. dependência) e a 

convicção de que estas necessidades serão satisfeitas (i.e. confiança) pelo 
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parceiro, a segunda parece influenciar mais fortemente as intenções 

comportamentais”. Achrol (1997) refere que a interdependência é importante na 

medida em que conduz ao entendimento de atitudes entre empresas. 

Mais recentemente, Palmatier et al. (2007) concluem também que a 

interdependência e a assimetria da dependência influenciam de forma 

significativa a confiança do cliente. 

 

Sanzo et al. (2003) referem que numa situação em que o cliente percebe que é 

dependente do fornecedor, o seu envolvimento emocional será menor 

(empenhamento afectivo) e a sua preocupação com os seus custos e 

benefícios será maior, podendo mesmo influenciar o comportamento de 

mudança de fornecedor (Shankarmahesh et al., 2003). Já numa relação em 

que a dependência é balanceada, o empenhamento provavelmente aumentará 

à medida que os parceiros criam mais valor na relação (Wilson, 1995). 
 

Na eventualidade de um fornecedor ter implementado um “acto destrutivo” 

numa relação de canal, quando a dependência total é maior, mais 

provavelmente o distribuidor terá uma percepção positiva da qualidade dessa 

relação (Hibbard et al., 2001), o que vem evidenciar, mais uma vez, o papel da 

estrutura da dependência sobre  a qualidade da relação. 

 
Outras investigações debruçaram-se sobre as relações entre a estrutura da 

dependência e o empenhamento na relação. 

 
Jap e Ganesan (2000) verificaram que a fase em que uma relação se encontra 

influencia a forma como a magnitude e a assimetria da interdependência 

afectam o empenhamento do fornecedor; assim, foi verificado que a magnitude 

da interdependência está positivamente associada ao empenhamento do 

fornecedor nas fases de construção e declínio, enquanto a assimetria da 

interdependência, a favor do retalhista, tem um efeito positivo no 

empenhamento do fornecedor nas fases de construção e maturidade. 

 
Kim e Oh (2002) verificaram que nem o défice nem a vantagem de 

dependência do distribuidor estão relacionadas com o seu empenhamento num 
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contexto em que a orientação de longo prazo está institucionalizada. 

Diferentemente, num contexto em que a orientação de longo prazo não está 

institucionalizada, foi verificado que o défice de dependência do distribuidor, 

que não a vantagem, está positivamente relacionado com o seu 

empenhamento. 

 
Outros estudos investigaram o efeito da dependência sobre a performance. 

 
Em 1996, Lusch e Brown (1996) propõem que a performance seja o resultado 

de várias estruturas de dependência, forma contratual e comportamento 

relacional e que, através de um processo de retro-alimentação, a performance 

influenciará a dependência e o comportamento. Também Buchaman (1992) 

(citado por Johnson et al., 1996) verificou que, sob certas condições, a 

dependência aumenta a performance. Skarmeas e Katsikeas (2001) verificam 

que as relações de importadores de elevada performance com fornecedores 

internacionais são caracterizadas por elevados níveis de interdependência, 

relacionalismo e confiança. 

 

Pelo exposto, pensamos que é importante verificar o potencial efeito 

moderador da estrutura da dependência sobre a relação entre as construturas 

orientação para a relação e qualidade da relação. 

Em nosso entendimento, o aumento da interdependência total deverá reforçar 

a relação entre orientação para a relação e confiança e empenhamento; de 

facto, quando a dependência mútua é grande, é esperável que os esforços de 

adaptação à relação, do fornecedor, sejam retribuídos com confiança e 

empenhamento, até porque tal é do interesse do cliente, também ele 

dependente do fornecedor. 

 

Quando exista assimetria da dependência, duas situações podem ocorrer: uma 

situação de vantagem na dependência e uma situação de desvantagem na 

dependência, do ponto de vista do parceiro focal, na circunstância o 

exportador. No primeiro caso, isto é, se o exportador é menos dependente do 

que o cliente, uma postura de orientação para a relação deverá sinalizar 

empenhamento na relação – que o cliente poderia não esperar – e, como tal, 



Pág. - 334 - 

reforçar a confiança e empenhamento deste; pelo contrário, uma situação de 

desvantagem na dependência do exportador provavelmente terá como 

resultado a percepção do importador de que não compensará manter uma 

relação próxima e empenhada com o ele, o que permitirá ao importador manter 

uma certa flexibilidade relativamente ao mercado fornecedor.  

 

 Pelo exposto formulamos a seguinte hipótese de investigação: 

 

H8: a) A interdependência total tem um efeito positivo sobre a relação 
entre a orientação para a relação e a qualidade da relação. 
        b) A vantagem na dependência, do exportador, tem um efeito positivo 
sobre a relação entre a orientação para a relação e a qualidade da relação. 
       c) A desvantagem na dependência, do exportador, tem um efeito 
negativo sobre a relação entre a orientação para a relação e a qualidade 
da relação.  
 
7.8.3 - DISTÂNCIA PSÍQUICA 

 
“Cross-cultural research is like virtue - everybody is in favour of it, but there are 

widely differing views of what it is and ought to be” (Kale e Barnes, 1992) 

 

“Em Roma sê romano” (ditado popular) 

 

A investigação e o modelo que estamos a desenvolver abordam as relações 

entre exportadores e os seus clientes internacionais. Uma construtura que 

pode sintetizar as percepções do exportador sobre diferenças fundamentais 

entre a empresa exportadora e a do seu cliente e entre aspectos das 

envolventes dos dois países é a construtura “distância psíquica”, amplamente 

aceite na bibliografia sobre comportamento de exportação (Stottinger e 

Schlegelmilch, 1998); como tal, torna-se útil a sua inclusão, como tentaremos 

evidenciar. Aliás, Skarmeas et al. (2001) sugerem que em estudos a realizar 

sobre relações entre exportadores e importadores se incluam construturas que 

reflictam as diferenças culturais, por exemplo a distância psíquica. Tal como 
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Stottinger e Schlegelmilch (1998), também nós consideraremos a distância 

psíquica num contexto de desenvolvimento de relações.  

 

Conway e Swift (2000) referem que, quando existe um nível elevado de 

distância psíquica, o estabelecimento e/ou desenvolvimento de relações de 

negócios pode ser prejudicado; por seu lado, Swift (1999) menciona estudos 

que abordam o impacto da cultura sobre o processo de interacção entre 

compradores e vendedores. Kale e Barnes (1992) propõem que as interacções 

internacionais deverão ser afectadas não só por aspectos da cultura nacional, 

mas também pela cultura organizacional e tipos de personalidade dos 

indivíduos; também Shankarmahesh et al. (2003) concluem que uma cultura 

organizacional forte, caracterizada por baixo nível de individualismo, distância 

do poder, masculinidade e evitação da incerteza, favorecem a manutenção de 

relações internacionais.  

 

É sabido que muitos erros têm sido cometidos em negócio internacional pelas 

assunções etnocêntricas dos gestores, com repercussões ao nível da 

formulação de programas de marketing e escolha e adaptações dos produtos. 

(Root, 1987); da parte dos importadores, a própria percepção da qualidade 

dum fornecedor pode variar de país para país (Liang e Stump, 1996). Mehta et 

al. (2003) acrescentam que é necessário incluir aspectos das culturas quando a 

investigação aborda comportamentos e sentimentos de actores pertencentes a 

países diferentes, já que à cultura de cada país estão subjacentes  “diferenças 

sistemáticas de comportamento” (Steenkamp, 2001). Segundo Schuster e 

Copeland (1999), é exactamente porque os negócios são feitos por pessoas 

que, para obter sucesso numa economia globalizada, é necessária a 

adaptação a diferenças culturais, por exemplo das práticas de gestão (Newman 

e Nollen, 1996), e a identificação das principais fontes de conflito cultural 

(Keillor et al., 1996). LaBahn e Harich (1997) argumentam que é necessária 

sensibilidade cultural para se ter sucesso em mercados internacionais, já que 

os importadores podem ser susceptíveis a comportamentos que considerem 

inadequados e, segundo Conway e Swift (2000), quanto maior for a distância 

cultural, mais baixo será o grau de afinidade/empatia entre as partes.  
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Não obstante o que foi mencionado, a falta de avaliação dos efeitos da 

diversidade cultural sobre a performance constitui uma falha de muitas 

investigações, o que pode explicar a disparidade de resultados obtidos. Mitra e 

Golder (2002) reportam os resultados de estudos que evidenciam os efeitos da 

diversidade cultural sobre estratégias de imagem de marca, negociações e 

tomada de decisões de marketing.  

 

A distância psíquica pode ser responsável pela percepção dos gestores no que 

respeita a menor atractividade de mercados considerados diferentes do 

doméstico (Stottinger e Schlegelmilch, 2000), sendo que, provavelmente, o 

mercado mais próximo psiquicamente será o primeiro a ser abordado (Chetty e 

Hamilton, 1996), já que o nível de incerteza é maior em mercados 

psiquicamente distantes (Liesch e Knight, 1999, citados por Scholl, 2006). No 

entanto, os resultados de Dow (2000) revelam que, à medida que a experiência 

internacional aumenta, a selecção de mercados internacionais é menos 

influenciada pela distância psicológica; o autor também refere que empresas 

maiores e indústrias de commodities podem ser menos afectadas pela 

distância psicológica. 

 

Diferentemente do que se passa com uma distância física entre dois pontos, a 

distância psíquica pode não ser simétrica, dependendo do sentido em que é 

avaliada (O’Grady e Lane, 1996), aquilo a que Shenkar (2001) chama, 

relativamente à distância cultural, “a ilusão de simetria”. As outras “ilusões” 

apontadas por este último autor, são: 

- uma “ilusão de estabilidade”, revelando o facto de a distância cultural não ser 

constante mas evolutiva com o tempo; 

- uma “ilusão de linearidade” entre distância cultural e o seu impacto sobre o 

investimento, a forma de entrada e a performance; 

- uma “ilusão de causalidade”, isto é, uma assunção de efeito causal da 

distância cultural sobre padrões de investimento e performance, questionando-

se que a cultura seja o único determinante da distância; 

- uma “ilusão de discordância”, isto é, a questionabilidade da assunção de que 

as diferenças culturais conduzam a falta de adequação entre as partes. 
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A importância da “distância psicológica” resulta da verificação de que ela pode 

constituir um considerável obstáculo ao processo de desenvolvimento 

internacional (Rundh, 2001), existindo evidência de uma relação positiva entre 

a distância cultural e a importância percebida das barreiras à exportação 

(Leonidou, 1995). No mesmo sentido, Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) 

(citados por Shoham e Albaum, 1995), referem que a distância cultural entre 

mercados afecta as barreiras à entrada e a operação em mercados 

internacionais, enquanto Katsikeas e Dalgic (1995) argumentam que aos 

problemas das actividades de importação está subjacente a existência de 

diferenças significativas nos sistemas tecnológico, legal, económico e 

sociocultural. 

 

Várias das dimensões da construtura orientação para a relação parecem ser 

afectadas por diferenças em aspectos culturais que possam existir entre os 

países do exportador e do importador. 

 

Enquanto Steenkamp (2001) refere que os comportamentos de gestão de 

conflitos podem variar em função de diferentes valores culturais, Gómez-Mejia 

e Palich (1997) imputam à existência de diferenças culturais a diversidade de 

preferências dos consumidores de diferentes países e a consequente 

necessidade de adaptação do marketing mix; este aspecto é aliás relatado por 

Lowe e Corkindale (1998), referindo-se aos critérios de decisão usados na 

avaliação de produtos. Referem estes autores que os chineses, para quem o 

conceito de produto é mais simples e menos diferenciado, privilegiam uma 

perspectiva utilitária do produto e das suas características. 

Karunaratna et al. (2001) conferem a capacidade de fechar hiatos de natureza 

cultural à flexibilidade e adaptabilidade das decisões de gestão. Aliás, Griffith e 

Harvey (2001) atribuem a detenção de vantagem competitiva resultante da 

adaptação de estratégias, entre culturas, ao alinhamento entre cultura nacional 

e cultura organizacional; os autores referem que particularmente a 

comunicação inter-cultural pode ser perturbada pela distância cultural. 

As empresas com operações internacionais têm necessidade de avaliar o 

possível impacto das diferenças culturais sobre a reacção dos parceiros às 

estratégias de marketing implementadas, nomeadamente no que respeita à 
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estrutura e estratégia de canal de marketing (Mehta et al., 2001) e às relações 

entre parceiros internacionais (Mehta et al., 2003). A relação entre os valores 

nacionais e o comportamento estratégico de gestão é estabelecida no estudo 

de Harris e Ghauri (2000). 

 

Outros estudos têm abordado os efeitos da diversidade cultural sobre a 

qualidade das relações de troca. 

 

Rodriguez e Wilson (2002) argumentam que, se a distância cultural contribui 

para o surgimento de problemas de comunicação, desconfiança e relações 

interpessoais distantes, por outro lado, o ajustamento intercultural é necessário 

para o desenvolvimento de empenhamento na relação. 

Harris e Ghauri (2000) complementam a ideia, referindo que a partilha de 

linguagem, convicções e entendimentos é necessária para que ocorram 

interacções de qualidade elevada e desenvolvimento de confiança; 

concretamente, os autores referem que os gestores de culturas “femininas” (na 

circunstância a Holanda) enfatizam a importância de manter boas relações de 

trabalho, o que não acontece com os gestores de culturas “masculinas” (na 

circunstância a Escócia).  

 
Os efeitos da distância cultural, distância psíquica, diversidade cultural, ou 

outros conceitos que reflectem diferenças de natureza cultural entre países, 

sobre a performance das organizações, têm sido amplamente estudados, 

embora, geralmente, os resultados não confirmem a existência de uma relação 

negativa, conforme frequentemente previsto. Tal foi o caso da investigação de 

Gómez-Mejia e Palich (1997) que não obteve evidência de que a diversidade 

cultural tenha um impacto negativo sobre a performance da empresa; no 

mesmo sentido, os resultados de  Evans e Mavondo (2002) revelam que, em 

mercados distantes, quer a distância psíquica, quer a distância de negócios, 

estão positivamente relacionadas com a performance da organização. As 

explicações propostas pelos autores para estas verificações referem a 

possibilidade desses mercados representarem boas oportunidades estratégicas 

ou financeiras, apresentarem taxas de crescimento económico elevadas ou 

níveis de competição mais fraca ou ainda permitirem usufruir da vantagem do 
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pioneiro e serem objecto de afectação de mais recursos à investigação e 

planeamento. 
 
7.8.3.1 - Definições de distância psíquica e de conceitos relacionados 
 

A designação “distância psicológica” aparece pela primeira vez em 1956, 

introduzida por Beckerman (Dow, 2000). Foi no entanto em meados da década 

de 70 que autores como Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e Johanson e 

Vahlne (1977) aprofundaram o conceito, o qual serviu a estes últimos para 

desenvolverem a sua teoria do processo de internacionalização das empresas. 
 
Seguidamente (Quadro 17) apresentamos algumas definições de distância 

psíquica, distância cultural, cultura e outros conceitos relacionados, sem a 

preocupação de sermos exaustivos, o que seria certamente muito difícil; na 

verdade só do conceito de cultura foram identificadas por Kroeber e Kluckhohn, 

em 1952, cento e sessenta e quatro definições, sendo que posteriormente 

outras definições foram formuladas (Lenartowicz e Roth, 1999). 

 
Quadro 17 - Definições de distância psíquica e de outros conceitos 

relacionados 
AUTORES  FONTE DEFINIÇÃO 
Ferraro (1990) Mehta et al. (2003) A cultura tem sido definida como “tudo o que 

as pessoas têm, pensam e fazem enquanto 
membros da sua sociedade”.  
 

Hofstede (1991) Mehta et al. (2003) A cultura tem sido definida como “o software 
da mente”. 
 

Beck e Moore 
(1985); Hofstede 
1991) 

Newman e Nollen 
(1996) 

A cultura nacional é definida como os 
valores, convicções e assunções aprendidos 
na primeira infância, que distinguem um 
grupo de pessoas de outro.  
 

Schein (1985); 
Schneider (1989) 

Barkema e Vermeulen 
(1997) 
 

A cultura é frequentemente definida como 
um sistema de valores partilhados que serve 
duas funções críticas: 1) resolver problemas 
de adaptação externa e 2) resolver 
problemas de integração interna.  
 

Hofstede (1983, 
1994ª) 

Batonda e Perry (2003) 
 

Cultura: “A programação colectiva da mente 
que distingue os membros de um grupo ou 
sociedade ou categoria ou nação, de outro”.  
 

Trompenaars e 
Hampden-Turner 
(1998) 

Batonda e Perry (2003) 
 

Cultura: “A maneira pela qual um grupo de 
pessoas resolve problemas e sana dilemas” 
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O’Grady e Lane 
(1996) 

O’Grady e Lane (1996)  
 

Cultura: As atitudes e valores partilhados 
pelos membros de um país. Assim, a cultura 
diz respeito às atitudes e valores comuns, 
profundamente enraizados, que existem em 
grande medida independentemente das 
diferenças individuais.  
 

Toyne e Walters 
(1989). 

LaBahn e Harich (1997)
 

A sensibilidade cultural é a compreensão do 
contexto cultural de cada mercado e o grau 
em que (os mercados) são culturalmente 
semelhantes. 
 

LaBahn e Harich 
(1997) 
 

LaBahn e Harich (1997)
 

A sensibilidade à cultura nacional de 
negócios é definida como a compreensão de 
uma empresa de, e adaptação às, práticas 
de negócios domésticas do parceiro de 
trocas, conforme percebidas pelo parceiro. 
 

Clark et al. (1996) LaBahn e Harich (1997)
 

A opacidade cultural é definida como “a 
medida em que uma pessoa de um país tem 
em compreender “o significado cultural e os 
valores de outro país, numa dada situação”. 

Herskovits (1948) Keillor et al.(1996) 
 

A identidade nacional pode ser definida 
como a medida em que uma dada cultura 
reconhece e se identifica com o seu foco 
cultural. 
 

Keillor et al.(1996) 
 

Keillor et al.(1996) 
 

Identidade nacional é o conjunto de 
significados detidos por uma dada cultura 
que a mantém separada de outras culturas. 
 

Kogut e Singh 
(1988) 

Morosini et al. (1998) 
 

Distância cultural nacional é definida como a 
medida em que as normas culturais num 
país são diferentes das de outro país. 
 

Ford (1984) Conway e Swift (2000) 
 

A distância cultural é a medida em que as 
normas e valores de duas empresas diferem 
por causa das suas características nacionais 
diferentes. 
 

Lee (1998) Evans e Mavondo 
(2002) 
 

Distância cultural é definida como “a 
distância sócio-cultural percebida por um 
profissional de marketing internacional entre 
o país de origem e o país alvo em termos de 
linguagem, práticas de negócios, sistemas 
político e legal e infra-estruturas de 
marketing”. 
 

Phillips et al. (1994) Swift (1999) 
 

Empatia cultural tem sido definida como … a 
capacidade de (um vendedor) se colocar no 
lugar de um comprador de outra cultura. 
 

Johanson e Vahlne 
(1977) 

Shenkar (2001) 
 
 

A “distância psíquica diz respeito à “soma de 
factores” que afectam a informação para o 
mercado. 
 

Nordström e Vahlne 
(1992) 

O’Grady e Lane (1996) 
 

A distância psíquica foi definida inicialmente 
como “factores que impedem ou perturbam 
o fluxo de informação entre fornecedores 
actuais ou potenciais e os clientes”.  
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Kogut e Singh 
(1988) 

O’Grady e Lane (1996) 
 

A distância psíquica tem sido vista como a 
medida em que uma empresa está insegura 
acerca de um mercado estrangeiro. 
 

Nordstrom e Vahlne 
(1994) 

Evans e Mavondo 
(2002) 
 

Distância psíquica como os factores que 
impedem ou perturbam a aprendizagem e a 
compreensão da empresa sobre uma 
envolvente estrangeira. 
 

O’Grady e Lane 
(1996) 

Evans e Mavondo 
(2002) 
Evans et al. (2000) 
 

Distância psíquica como “o nível de 
incerteza de uma empresa sobre um 
mercado estrangeiro que resulta das 
diferenças culturais e outras dificuldades dos 
negócios que colocam barreiras à 
aprendizagem sobre o mercado e a forma 
de operar nele”. 
 

Evans e Mavondo 
(2002) 

Evans e Mavondo 
(2002) 
 

Distância psíquica definida como a distância 
entre o mercado doméstico e um mercado 
estrangeiro, que resulta da percepção de 
diferenças culturais e de negócios. 
 

Hallen e 
Wiedersheim-Paul 
(1984) 

Swift (1999) 
 

Distância psíquica como “a diferença de 
percepções entre comprador e vendedor no 
que respeita a necessidades e ofertas”. 
 

Johanson e Vahlne 
(1977) 

Buttery e Leung (1998) 
 

Distância psíquica definida como “a soma de 
factores que impedem o fluxo de informação 
de e para o mercado, por exemplo 
diferenças de linguagem, educação, práticas 
de negócios, cultura, desenvolvimento 
industrial etc.” 
 

Katsikeas et al. 
(1997) 
 

Katsikeas et al. (1997) 
 

Distância psicológica é definida como a 
diferença percebida entre o mercado 
doméstico e os mercados internacionais, 
respeitantes a dimensões como linguagem, 
práticas de negócios, factores culturais e 
envolvente legal (Reid, 1986). 

 
 
Após a análise de várias definições é possível propor uma definição ecléctica 

de distância psíquica: distância psíquica é a diferença percebida entre o 

mercado doméstico e um mercado estrangeiro, relativamente a aspectos tais 

como a linguagem, práticas de negócios, factores culturais, envolvente legal 

(Reid, 1986), infra-estruturas de marketing (Lee, 1998) ou outras dificuldades 

dos negócios (O´Grady e Lane, 1996) que impedem ou perturbam a 

aprendizagem sobre a compreensão da envolvente estrangeira (Nordstrom e 

Vahlne, 1994), o fluxo de informação entre fornecedores e clientes (Vahlne e 

Wiedersheim-Paul,1973), criando incerteza sobre esse mercado (O´Grady e 
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Lane, 1996) e tornando difícil ou problemática a formulação e implementação 

de estratégias internacionais. 

 
7.8.3.2 - O paradoxo da distância psíquica 
 
A bibliografia de marketing internacional tem referido que, geralmente, as 

empresas procuram iniciar o seu processo de internacionalização para países 

que consideram psiquicamente próximos, como forma de reduzir o nível de 

incerteza e de custos organizacionais e administrativos percebidos (Brouthers e 

Brouthers, 2001), de mais facilmente aprenderem sobre esses mercados e 

aumentarem as probabilidades de sucesso. No entanto, estes pressupostos 

podem não se verificar, uma vez que a putativa semelhança pode “esconder 

barreiras imprevistas” ao sucesso da abordagem e da performance nesses 

mercados (O’Grady e Lane, 1996), o que é aliás evidenciado pelos resultados 

destes autores. 

 
Os resultados de investigações empíricas sobre distância psíquica e 

performance organizacional têm sido contraditórios, não permitindo concluir 

com segurança da existência de associação, positiva ou negativa, entre estas 

construturas (Evans e Mavondo, 2002). Estes autores referem no entanto que 

“é possível sugerir que a distância psíquica possa, de facto, estar relacionada 

com a performance organizacional”, sendo essa relação positiva, o que 

consubstancia a existência de um paradoxo da distância psíquica. O’Grady e 

Lane (1996) argumentam que este paradoxo resulta do facto de não ser 

necessariamente  fácil gerir operações em países psiquicamente próximos. Os 

resultados de Hoang (1998) confirmam a existência deste paradoxo ao 

revelarem que as empresas que exportam para mercados psiquicamente 

distantes tendem a ter melhor performance. No mesmo sentido, Morosini et al. 

(1998) evidenciaram a existência de uma associação positiva entre a distância 

entre culturas nacionais e a performance das aquisições realizadas em países 

estrangeiros, sendo certo que todos os gestores da amostra se referiram à 

distância cultural como uma razão significativa para essas aquisições. No 

entanto, Stottinger e Schlegelmilch (1998) verificam que a distância psíquica 

não revelou, em qualquer caso, efeitos significativos sobre a performance de 

exportação nem sobre a sua evolução temporal.  
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Em sentido diverso, no entanto, Dabholkar et al. (1994) propõem que, quando 

as experiências e passados culturais são semelhantes, o conflito e a 

ambiguidade de papéis desempenhados são menores e os lucros totais e a 

satisfação aumentam, para ambas as partes, isto é, a compatibilidade cultural 

teria um efeito positivo sobre a performance. No mesmo sentido apontam os 

resultados de Hennart e Zeng (2002) que verificaram que a duração de joint 

ventures entre parceiros japoneses é superior às das que são constituídas 

entre parceiros americanos e japoneses, confirmando os resultados de 

Barkema e Vermeulen (1997) que obtiveram evidência de que a distância 

cultural afecta a sobrevivência das joint ventures internacionais, facto que 

também é referido por Batonda e Perry (2003). Uma explicação para o facto de 

a semelhança cultural entre empresas poder conduzir a maior eficiência 

contratual pode ser encontrada na Teoria de Agência (Karunaratna et al., 

2001). Estes autores argumentam que a proximidade cultural, ou a vontade em 

encurtar o hiato cultural comportamental, podem conduzir a menores custos de 

negociação, os quais, provavelmente, criam contratos exportador-agente  mais 

eficientes. 

 

7.8.3.3 - Explicações para a existência do paradoxo de distância psíquica 
 

Várias têm sido as explicações apresentadas para justificar o paradoxo de 

distância psíquica. 

 

Tem sido proposto que a diversidade cultural pode levar à necessidade de 

melhor avaliação da envolvente e maior flexibilidade na resposta às suas 

alterações (Gómez-Mejia e Palich, 1997); a percepção da diversidade cultural e 

de negócios pode levar a empresa a tentar aprender mais sobre, e 

compreender melhor o, mercado internacional, daí resultando melhor 

performance para a empresa (Evans et al., 2000). Evans e Mavondo (2002) 

referem que as diferenças nas práticas de gestão e nas envolventes política e 

legal podem levar a empresa a empreender mais pesquisa para as 

compreender melhor, o que deverá resultar em melhor performance; também 

no que respeita à percepção de diferenças de linguagem, poderá ser feito um 
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esforço para melhorar a comunicação, contrariamente ao que sucederá quando 

as linguagens são semelhantes, podendo conduzir a menor cuidado posto na 

sua apreensão e, em consequência, a erros e falhas de comunicação.  

 

Também O’Grady e Lane (1996) referem que aquilo que parece psiquicamente 

próximo pode na verdade ser mais distante do que o esperado, levando a uma 

atitude negligente dos gestores para com diferenças que podem ser subtis mas 

importantes. Pensamos que esta pode ser a atitude de algumas empresas 

portuguesas relativamente a, por exemplo, o mercado espanhol. Na verdade, 

na investigação conduzida por Steenkamp (2001), Portugal e Espanha foram 

incluídos em duas “áreas  culturais” diferentes: Portugal fazendo parte do 

cluster “Latino” (tal como a Itália, Grécia e México) e a Espanha integrando o 

cluster  “Europa Ocidental” (a par da Alemanha, Suiça e França). No entanto, 

em estudo anterior, de Ronen e Shenkar (1985) (citados por Freitas, 2002) 

Portugal e Espanha são incluídos num mesmo cluster, designado “Latinos 

Europeus”. Pensamos que esta discrepância poderá ser explicada pela 

evolução dos dois países, reflectida no estudo mais recente. 

 

Outra explicação, sugerida por  Evans e Mavondo (2002) para o paradoxo de 

distância psíquica, é de que os mercados psiquicamente distantes podem 

representar oportunidades de negócio únicas, proporcionando “uma sólida 

base de diferenciação, o que permitirá evitar o confronto directo com a 

competição local”.  

 

A explicação do sucesso de aquisições de empresas em mercados 

culturalmente distantes deve-se, para Morosini et al. (1998), ao facto de essas 

aquisições permitirem o acesso a rotinas e conjuntos de conhecimentos que 

permitirão melhorar a performance conjunta. 

 

O debate sobre a relevância actual do conceito de distância psíquica está vivo: 

se para Stotinger e Schlegelmilch (1998; 2000) o conceito pode já ter 

“ultrapassado o prazo de validade”, para Evans et al. (2000), o conceito de 

distância psíquica “é ainda muito relevante”. 
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Para Stottinger e Schlegelmilch (1998), os resultados do estudo, que não 

evidenciaram um efeito significativo da distância psíquica sobre a performance, 

permitem pôr em causa a utilidade do conceito. Também Mitra e Golder (2002) 

concluem que “a distância cultural não é significativa”, o que leva os autores a 

pensar que a investigação anterior sobrevalorizou a importância da distância 

cultural em detrimento da atractividade económica. Em comentário ao artigo de 

Stottinger e Schlegelmilch (1998), Evans et al. (2000) apontam deficiências na 

forma como aqueles operacionalizam a construtura e oferecem uma 

interpretação alternativa dos resultados por eles conseguidos; Evans et al. 

(2000) referem que a assunção de Stottinger e Schlegelmilch (1998) não é 

válida, argumentando que os resultados não esperados se devem à existência 

de um paradoxo de distância psíquica e às razões que a ele conduzem. 

 

A questão da actualidade e importância do conceito de distância psíquica está 

relacionada com outro debate: o debate sobre a convergência das culturas, que 

a seguir abordaremos. 
 
7.8.3.4 - Convergência ou divergência das culturas? 
 
A questão que colocamos está longe de ser um debate encerrado; senão, 

atente-se no que sobre o assunto escrevem Mehta et al. (2001): “Enquanto 

alguns académicos asseveram que as culturas, valores de gestão e práticas de 

gestão estão a convergir (Misawa, 1987; Harpaz, 1990; Ralston et al., 1992), 

outros asseveram que a divergência é mais comum (Erez, 1986; Morris e 

Pavett, 1992; Welsh et al., 1993), e os últimos são, actualmente, muito mais 

numerosos do que os primeiros (Redding, 1994).”  

 
A questão está em saber se o contacto com diferentes formas de estar nos 

negócios altera os sistemas de valores, ou se, pelo contrário, a cultura é 

suficientemente robusta para assegurar a diferenciação dos valores de gestão, 

entre países, isto é, se prevalecem os efeitos da envolvente global de negócios 

(efeito de convergência) ou os efeitos da cultura indígena (efeito de 

divergência), sobre os valores dos gestores (Ralston et al., 1993). Estes 

autores sugerem a possibilidade de uma terceira alternativa, resultante da 

mistura que pode ocorrer quando duas culturas se defrontam, a que chamaram 



Pág. - 346 - 

“crossvergence”. Refira-se que os resultados do estudo evidenciam a 

possibilidade de existência das três alternativas, dependendo de vários 

factores, incluindo os valores e os países que são considerados; porém, os 

autores referem que, quer à data do estudo, quer num futuro previsível, é 

possível afirmar que as culturas nacionais influenciarão a idiossincrasia dos 

comportamentos dos gestores, em diferentes países. 

Griffith e Harvey (2001), citando Casmir (1999), mencionam a possibilidade do 

surgimento de uma “terceira cultura”, uma “nova envolvente de comunicação” 

resultante da miscigenação de estratégias de comunicação e de contextos 

culturais, diferente de cada uma delas, mas, em certa medida, integrando as 

culturas nacionais e organizacionais dos parceiros de relação. Esta terceira 

cultura seria “única da relação e da network”. Numa relação de troca, após um 

curto período de interacção e aprendizagem, a história da relação e as 

características pessoais devem sobrepor-se às diferenças culturais, que 

rapidamente se desgastarão, no que respeita à influência que exercem sobre a 

hierarquia de convicções e tomada de decisões dos exportadores (Marshall e 

Boush, 2001). Também Rodriguez e Wilson (2002) mencionam uma terceira 

cultura, resultado de uma “renegociação e síntese” de atitudes, valores, e 

costumes, englobando a partilha de interpretações e acções e promovendo o 

desenvolvimento de relações e uma base comum de comunicação. Já em 

1980, Adler (1980) (citado por Gómez-Mejia e Palich, 1997) sugeria que as 

organizações podem criar novas formas de organização e de gestão que 

ultrapassam as culturas individuais dos seus membros.  
Peñaloza e Gilly (1999) fazem referência a um processo de aculturação dos 

profissionais de marketing, em que a cultura destes e a dos clientes se 

interpenetram, através da mediação do mercado. 

 

Outros estudos partilham uma perspectiva de convergência de culturas. 
 
De assinalar, pelo seu significado, a referência de Deshpandé et al. (2003) à 

possibilidade de os empresários de sucesso japoneses estarem a desenvolver 

culturas empresariais que se afastam da cultura nacional japonesa dominante. 

Atribuímos importância a esta referência, recente, porque temos presente que 

a especificidade da cultura japonesa conduziu, na análise de Steenkamp 
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(2001), à formação de um cluster (área cultural) que tinha por único elemento 

este país37. 

Também Batonda e Perry (2003) sugerem a existência de uma convergência 

crescente entre sistemas de negócios e as culturas australiana e chinesa, 

indiciadora de que as culturas nacionais podem não ser tão estáveis como 

pretendia Hofstede. Em estudo muito recente, Johnsen e Ford (2006) 

obtiveram evidência da influência exercida pela cultura e valores dos grandes 

clientes sobre os seus fornecedores mais pequenos, os quais apresentavam 

propensão para imitar os seus comportamentos e abordagens de gestão, 

quando confrontados com novos parceiros internacionais. 

 
Vários mecanismos têm sido apontados como responsáveis pelo processo de 

convergência cultural. Um desses mecanismos é a aculturação. Este conceito 

foi definido por Berry (1980) (citado por Shenkar, 2001) como constituindo as 

“alterações induzidas em sistemas como resultado da difusão de elementos 

culturais em ambas as direcções”. Segundo Peñaloza e Gilly (1999), as 

guerras, as conquistas e a colonização foram, no passado, factores de 

aculturação; mais recentemente, papel semelhante tem sido desempenhado 

pela emigração, turismo e comércio internacional (globalização, para Stottinger 

e Schlegelmilch, 1998). Para além da aculturação, Shenkar (2001) nomeia, 

como mecanismos susceptíveis de encurtar a distância cultural, o aumento das  

comunicações e interacções, a experiência internacional adquirida 

(aprendizagem, para O’Grady e Lane, 1996) e a atractividade que certas 

culturas - umas mais do que outras - representam.  

 

Steenkamp (2001) nomeia quarto possíveis estratégias de aculturação: 

1 - integração, isto é, manutenção da cultura inicial e participação na nova;  

2 - assimilação, isto é, participação na nova cultura e rejeição da cultura de 

origem; 

3 - separação, isto é, manutenção da cultura inicial e rejeição da nova; 

4 - marginalização, isto é, rejeição de ambas as culturas. 
 

                                                 
37 Os clusters ou “áreas culturais” identificados por Steenkamp (2001), foram: Anglo, Europa 
Ocidental, Nórdico, Extremo Oriente, Latino, Japão e “Outros”. 
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De notar a menção que Peñaloza e Gilly (1999) fazem sobre a orientação para 

o mercado - centrada no desenvolvimento de conhecimento potencialmente 

susceptível de influenciar comportamentos – como uma das bases de estudos 

sobre aculturação dos profissionais de marketing. 

Outros autores são no entanto adeptos da divergência das culturas ou, como 

Pauly e Reich (1997) (citados por Deshpandé e Farley, 2004), de uma 

convergência limitada. 
 

A pretensão de Hofstede (1980; 1991) de que os valores culturais se mantêm 

estáveis no tempo tem sido questionada pelos defensores da convergência 

cultural. No entanto, a verificação de Barkema e Vermeulen (1997) quanto à 

permanência do impacto da distância cultural sobre a longevidade das joint 

ventures internacionais, vem reforçar a validade desta pretensão. 
 
Aqueles que defendem a divergência de culturas argumentam que elas 

resistem à mudança, mantendo-se bastante estáveis as diferenças entre elas e 

que, não obstante a estandardização de produtos e serviços (Mehta et al., 

2001; 2003) e uma considerável normalização de comportamentos de 

negócios, as culturas e valores indígenas “permanecem vibrantes e 

dominantes” (Schuster e Copeland, 1999).  

Os resultados de Mehta et al. (2003) evidenciam que, apesar da existência de 

factores de convergência, permanece a existência de diferenças culturais entre 

países e, consequentemente, a necessidade de adaptação de estilos de 

gestão. Também as conclusões da investigação de Morris et al. (1998) revelam 

que os gestores asiáticos que participaram no estudo, embora sendo “dos mais 

ocidentalizados membros das suas sociedades”, continuavam a demonstrar 

valores consideravelmente diferentes dos dos gestores norte-americanos. 

 

7.8.3.5 - Influência da distância psíquica sobre as relações comprador-
vendedor 
 
A distância psíquica (e.g. Bello et al., 2003), a distância cultural (e.g. Conway e 

Swift, 2000; Lee, 1998) ou outros indicadores de diferenças culturais (e.g. 

Johnson et al., 1996) entre países, têm sido referidos como afectando as 

relações de negócios internacionais e as negociações (LaBahn e Harich, 1997), 
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criando ambiguidades que podem levar ao conflito ou mesmo ao fim da relação 

(Barkema e Vermeulen, 1997) e influenciando a forma de governo da relação 

(Roath et al., 2002). A importância da distância psíquica é maior quando as 

relações de troca são mais complexas (Andersson, 2002), aspecto que, no 

modelo que estamos a desenvolver, é consubstanciado pelo tipo de interface 

cliente-fornecedor. 

 

A explicação apresentada por Lee (1998) para a associação entre a distância 

cultural percebida pelos exportadores e a dificuldade no desenvolvimento de 

trocas relacionais com os importadores remete para a dificuldade na obtenção 

e interpretação de informação em mercados internacionais, para um possível 

menor empenhamento nas relações e para, nestas condições, a existência de 

oportunismo dos exportadores. Sobre este último aspecto, Li e Ng (2002), 

referem que é possível que haja comportamentos oportunistas, em canais de 

exportação, quando o hiato cultural e a distância psíquica dificultam a 

comunicação. 

 

Conway e Swift (2000) referem que uma estratégia de marketing relacional 

depende fortemente dos níveis de distância psíquica e, como tal, pode falhar 

em alguns mercados internacionais; Hakansson (in Turnbull e Valla, 1986) 

refere que os efeitos de uma mesma estratégia podem ser diferentes em 

função da distância psíquica (e geográfica). Se, como verificaram Yavas  

(1998), o exercício do poder é bem aceite em culturas em que a “distância do 

poder” é elevada (e.g. Arábia Saudita), é natural que as estratégias de 

marketing relacional não sejam aí muito produtivas.  

Outros autores, como LaBahn e Harich (1997), preferem enfatizar a 

sensibilidade cultural, evidenciando o seu efeito sobre o aumento da 

comunicação e a diminuição do conflito, entre as partes, e a criação de um 

clima organizacional benevolente (Johnson et al., 1996); para Griffith e Harvey 

(2001), a distância cultural faz aumentar a probabilidade de as ligações sociais 

entre parceiros não serem suficientes para se conseguir uma comunicação 

eficaz. De notar que Bush et al. (2001) referem que a comunicação inter-
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cultural38 pode influenciar o desenvolvimento de relações de sucesso entre 

compradores e vendedores. 

Alguns estudos usaram as dimensões de Hofstede para avaliarem os efeitos da 

distância cultural sobre o desenvolvimento de relações de troca. Refira-se, a 

título de exemplo, a pretensão de Batonda e Perry (2003), de que uma 

orientação de longo prazo, média feminilidade e colectivismo (também referido 

por Aaker e Maheswaran (1997), citado por Furrer et al., 2004), propiciam a 

manutenção de relações de troca. Também Chatman e Barsade (1995) 

(citados por Chen et al., 1998), referem que o retorno de cooperação com 

cooperação é mais provável em culturas colectivistas. Hakansson (in Turnbull e 

Valla, 1986) concluem que a distância ao mercado influencia, quantitativa e 

qualitativamente, as características das relações, conforme se pode verificar no 

quadro abaixo reproduzido (Quadro 18). 

Quadro 18 - Relações típicas com clientes em diferentes mercados – Fonte: 
Hakansson (in Turnbull e Valla, 1986) 

Mercados grandes e próximos Relações mutuamente independentes ou dominadas 
pelo vendedor. 
Ambas as partes procuram usar a outra na máxima 
extensão possível. 

Mercados grandes e distantes Relações frequentemente mutuamente 
independentes. 
Há poucos exemplos de relações mais extensivas. 

Mercados pequenos e próximos Mutuamente importantes. 
Ambas as partes procuram usar a outra na máxima  
extensão possível 

Mercados pequenos e distantes Frequentemente mutuamente importantes mas 
podendo ser dominadas pelo fornecedor ou pelo 
cliente. 
Há poucos exemplos de relações mais extensivas. 
 

 
 

Seguidamente abordaremos os efeitos das diferenças culturais sobre a 

confiança, que é, recorde-se, uma das dimensões da construtura qualidade da 

relação. 

                                                 
38 Lustig e Koester (1993) (citados por Bush et al., 2001) definem comunicação inter-cultural 
como “um processo simbólico, interpretativo, transaccional, contextual, em que o grau de 
diferenças entre as pessoas é grande e suficientemente importante para criar interpretações 
diferentes e expectativas sobre quais os comportamentos que são vistos como competentes, 
que deviam ser usados para criar significados comuns” 
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No que se refere ao papel desempenhado pela confiança, tem sido sugerido 

que este pode variar segundo a cultura organizacional e a cultura nacional do 

parceiro (Aulakh et al., 1996), sendo a importância desta última, no 

desenvolvimento de confiança, realçada também por Hewett e Bearden (2001). 

As próprias sociedades podem ser caracterizadas como de elevada confiança 

(e.g. Japão e Alemanha) e de baixa confiança (e.g. Itália e China) (Parkhe, 

1998 b). Este autor enfatiza a importância da compreensão das facetas 

culturais da confiança, tanto mais se, como refere Child (2001), as diferenças 

culturais forem susceptíveis de inibir o desenvolvimento de compreensão 

mútua e de confiança. Para Rodriguez e Wilson (2002), a confiança depende, 

entre outros factores, da semelhança cultural entre valores e métodos dos 

parceiros. Aliás, a semelhança percebida nos representantes de vendas, pelos 

compradores, é, segundo os resultados de Doney e Cannon (1997), 

responsável pelo aumento de confiança dos últimos. As próprias bases da 

confiança podem variar em função das características culturais: a confiança 

será predominantemente de base cognitiva em culturas individualistas e 

essencialmente de base afectiva em culturas colectivistas (Chen et al., 1998). 

No mesmo sentido, foi verificado que o efeito da confiança sobre a cooperação 

era maior em culturas mais colectivistas do que nas mais individualistas (Lusch 

e Brown, 1996). 

Em sentido diferente parecem no entanto apontar os resultados de Zhang et al. 

(2003), uma vez que os autores não encontraram diferenças nos níveis de 

confiança entre situações de elevada ou baixa distância cultural. 

 

De grande interesse para esta investigação são os resultados do estudo de 

Steinman et al. (2000) que sugerem que, em relações exportador-cliente 

internacional, os efeitos de uma orientação para o mercado sobre variáveis 

relacionais, e sobre a performance, podem ser diferentes em função dos 

contextos culturais em presença. Schuster e Copeland (1999) referem que a 

melhor combinação de competências técnicas, de negócios ou sociais depende 

da cultura do parceiro de relação. 

 

No que respeita aos recursos afectados a uma relação, que considerámos 

como uma das dimensões da construtura orientação para a relação, 
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provavelmente o nível de inputs requerido em relações internacionais será 

maior por causa de diferenças culturais e outros factores criadores de distância 

(Homburg et al., 2002) Também Marshall (2003) refere que, na fase inicial de 

uma relação, quer a decisão de afectação de recursos, instrumentais ou 

relacionais, quer a forma como os investimentos na relação influenciam a 

criação de confiança, dependem da cultura nacional do exportador. 

 

7.8.3.6 - Cultura organizacional e distância psíquica 
 
Pensamos que a construtura distância psíquica deve integrar uma dimensão 

que traduza o nível de semelhança entre as culturas organizacionais das 

empresas que constituem as díades exportador-importador, tanto mais se 

tivermos em conta que, segundo Datta (1991) (citado por Morosini et al., 1998), 

muitas das questões relacionadas com a distância cultural se baseiam em 

diferenças de culturas organizacionais. A não inclusão de culturas 

organizacionais numa avaliação da distância cultural seria assumir 

implicitamente que estas não variam, o que carece de verificação (Shenkar, 

2001). Pelo contrário, Deshpandé e Farley (2004) concluem que as culturas 

organizacionais variam substancialmente de país para país e que estão 

relacionadas com as culturas nacionais, sendo que certas combinações das 

duas culturas conduzem a diferentes níveis de performance empresarial 

(Deshpandé e Farley, 1999). 

 

No quadro abaixo (Quadro 19) apresentamos algumas definições de cultura 

organizacional. 

 

A necessidade de estudar o impacto das culturas organizacionais sobre a 

gestão de canais de distribuição é enfatizada por Frazier (1999); refira-se 

também que já em 1991, Holzmüller e Kasper (1991) argumentavam que a 

pesquisa sobre exportação não podia mais ignorar a cultura organizacional, na 

medida em que é esta que determina o que é importante e o que é positivo ou 

negativo, para a empresa. 
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As relações entre culturas nacionais e culturas organizacionais têm sido 

objecto de investigação. 

Laurent (1986) (citado por Shenkar, 2001) propõe que a cultura organizacional 

acentua as diferenças entre culturas nacionais, o que é reforçado pelos 

resultados de Newman e Nollen (1996) que obtêm evidência de que a 

compatibilidade entre as práticas de gestão e as características da cultura 

nacional conduzem a melhor performance, e também pela afirmação de 

Shenkar (2001) de que a cultura organizacional altera “as dinâmicas da 

distância cultural nacional”. 

 Quadro 19 - Definições de cultura organizacional 
AUTOR FONTE DEFINIÇÃO 
Deshpandé et al. 
(1993) 

Kale e Barnes (1992); 
Hewett et al. (2002) 

O padrão de valores e convicções 
partilhadas que permitem às pessoas da 
organização compreender o seu 
funcionamento, e que lhes fornece normas 
de comportamento na organização. 

Deshpandé e 
Webster (1989) 

Homburg e Pflesser 
(2000)  
 

O padrão de valores e convicções 
partilhadas que ajudam os indivíduos a 
compreender o funcionamento 
organizacional e assim proporcionar-lhes 
normas para o comportamento na 
organização. 

Daft (1991)  
 

Jain e Tucker (1995) 
 

 
O conjunto de valores-chave, convicções, 
entendimentos e normas não-escritas 
partilhados pelos membros de uma 
organização. 

Harris (1998) 
 

Harris (1998) 
 

Um conjunto dinâmico de assunções, 
valores e artefactos cujo significado 
partilhado pode ser adquirido pelos 
membros da organização. 

Trice e Beyer (1993) Lau e Ngo (1996) A construtura cultura organizacional pode 
ser considerada como consistindo em dois 
componentes básicos e inter-relacionados, 
nomeadamente formas e práticas culturais 
(comportamentos e normas) e a 
substância (convicções mais profundas, 
valores, ideologias, e percepções e 
interpretações partilhadas). 

 
Para Hennart e Zeng (2002), os valores de uma empresa reflectem, em parte, a 

cultura nacional em que está inserida; assim, empresas sedeadas em 

diferentes países tenderão a ter diferentes valores e, consequentemente, 

diferentes estratégias e objectivos. No mesmo sentido, Shankarmahesh et al. 

(2003) argumentam que cada cultura empresarial recebe uma marca que lhe é 

transmitida pela envolvente cultural em que está envolvida. No entanto, se as 
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diferenças entre culturas nacionais se encontram sobretudo nos valores 

(Hofstede, 1991, citado por Lau e Ngo, 1996), no que respeita a culturas 

organizacionais, as diferenças residem mais nas práticas (Lau e Ngo, 1996), 

sendo que os valores e as práticas, em conjunto, determinam a cultura 

organizacional (Jain e Tucker, 1995).  

 
As diferenças entre culturas organizacionais também podem reflectir-se na 

forma como as relações entre parceiros se desenvolvem, o que facilmente se 

compreende se tivermos em conta que a cultura é “um determinante 

significativo do comportamento organizacional” (Jain e Tucker, 1995). O 

comportamento relacional de clientes que adoptam culturas organizacionais 

orientadas para o interior deverá ser diferente daqueles que adoptam culturas 

organizacionais orientadas para o exterior, traduzido em reacções diferentes ao 

desenvolvimento de relações fortes com os fornecedores (Hewett et al., 2002). 

Em relações em que as culturas organizacionais dos parceiros são muito 

diferentes, pode ser mais difícil a construção de confiança, já que o 

conhecimento do parceiro e a familiarização com a sua forma de pensar e 

actuar serão menores (Parkhe, 1998), e mais difícil será também o processo de 

comunicação e maiores as possibilidades de aparecimento de conflitos (Griffith 

e Harvey, 2001). Relativamente ao empenhamento, foi também sugerido que o 

seu nível pode ter origem em valores culturais (Dunning e Bansal, 1997, 

citados por Li et al., 2001).  

 

No que respeita à influência da cultura organizacional sobre a performance da 

empresa, os resultados de Li et al. (2001) sugerem que a semelhança entre 

culturas nem sempre é relevante; porém, as conclusões de Holzmüller e 

Kasper (1991) referem que a cultura organizacional tem um peso elevado na 

previsão da performance da exportação, sendo mesmo o seu segundo 

determinante mais importante, o que é corroborado por Holzmüller e Stöttinger 

(1996) que sugerem que a cultura organizacional é, entre outros factores, um 

determinante principal da performance de exportação. 

 

Pelo exposto, pensamos que é importante investigar o potencial efeito 

moderador da distância psíquica sobre a relação entre as construturas 



Pág. - 355 - 

orientação para a relação e qualidade da relação; relevando as conclusões de 

que a semelhança percebida (Doney e Cannon, 1997) e a semelhança em 

valores culturais (Armstrong e Yee, 2001), são  determinantes da confiança, 

formulamos a seguinte hipótese de investigação: 

 

H9: A distância psíquica, avaliada pelo exportador, afecta negativamente 

a relação entre as construturas orientação para a relação e qualidade da 

relação. 
 
7.9 - O MODELO TEÓRICO 
 
Após a formulação teórica que desenvolvemos, podemos agora apresentar o 

modelo teórico na sua versão definitiva. Note-se que ao modelo apresentado 

anteriormente39 foram acrescentadas as variáveis moderadoras que 

genericamente designamos por “envolvente da relação” - duração da relação, 

distância psíquica entre as partes e estrutura da dependência – e a envolvente 

de mercado, ou seja, a intensidade da competição no, e o nível de 

desenvolvimento do, mercado de destino. 

 

O modelo teórico assume então a forma que abaixo se esquematiza (Figura 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Modelo apresentado na figura 10. 
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Figura 11 – Modelo teórico 
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CAPÍTULO 8 - METODOLOGIA E MÉTODOS DE 
INVESTIGAÇÃO 
 
Neste capítulo são expostos os procedimentos para constituição e 

caracterização da amostra, os passos dados para desenvolvimento do 

instrumento de pesquisa e operacionalização das variáveis, a escolha e 

caracterização do método analítico a utilizar, a descrição das simulações a 

efectuar e a arquitectura do modelo a ser testado empiricamente. 

 
8.1 - INTRODUÇÃO 
 
Conforme inicialmente formulado, o problema que nos propusemos estudar 

consiste em investigar o efeito da orientação para o mercado, ao nível da 

relação de troca, sobre a performance de exportação, considerando a 

orientação estratégica do fornecedor e a abordagem à compra do cliente, a 

influência de variáveis relacionais e as envolventes do mercado e da relação. 

 
Uma extensa revisão bibliográfica sobre as matérias relevantes para a 

investigação conduziu à proposta de um modelo teórico cuja validação se 

pretende agora realizar. Para o efeito abordaremos seguidamente os aspectos 

metodológicos a utilizar no presente estudo. 

 
8.2 – A AMOSTRA 
 
Na investigação que estamos a realizar, a unidade de análise é a relação 

estabelecida entre um exportador e um seu cliente internacional, bem 

determinado, embora, por razões antes explicadas, toda a informação recolhida 

reflicta apenas a perspectiva do exportador. Este facto não deixa de constituir 

uma limitação óbvia do estudo, se bem que praticamente irresolúvel numa 

investigação desta natureza. 

 
Para identificação do universo das empresas exportadoras portuguesas 

recorremos a uma base de dados amavelmente cedida pelo ICEP – 

Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal, com informação relativa ao 

ano de 2004, sendo a mais recente de que este organismo oficial dispunha. 
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Esta base de dados é constituída por seis mil duzentas e noventa e uma 

empresas.  

 

Foram enviados cinco mil quatrocentos e vinte e três questionários por correio 

electrónico, uma vez que oitocentas e sessenta e oito empresas não 

dispunham de endereço de correio electrónico. 

No prazo de uma semana foram recebidas oitenta e nove respostas 

espontâneas e seiscentas e trinta indicações de mensagem não entregue. 

Decorridos quinze dias após o primeiro envio, a operação foi repetida para 

todos os endereços electrónicos, excepto naturalmente para aqueles de que já 

se havia obtido uma resposta. Nesta fase foram recebidas, no prazo de quinze 

dias, mais setenta e três respostas e a confirmação do mesmo número de 

mensagens não entregues que tinha sido obtido anteriormente. Decorrida mais 

uma semana foi feito um terceiro envio para todas as empresas das quais não 

tinha sido ainda obtida resposta, tendo-se expurgado da lista de endereços as 

empresas a quem, nos envios anteriores, não tinham sido entregues as 

mensagens. O resultado desta diligência foi a obtenção de quarenta e quatro 

novas respostas. Decorridos dois meses após o primeiro envio e recebidas 

duzentas e seis respostas, das quais duzentas e três completas e válidas, foi 

decidido encerrar o processo de inquérito. De referir que foram recebidas trinta 

e duas mensagens em que se indicava que as empresas tinham cessado a 

actividade exportadora ou não se encontravam em condições de elegibilidade 

para fazerem parte da amostra. No entanto, admitimos que outras empresas 

nas mesmas circunstâncias podem não ter respondido.  

Considerando que quatro mil setecentas e noventa e três mensagens terão 

sido entregues, a taxa de resposta foi de 4.30%. Atendendo ao meio que foi 

utilizado e à habitual dificuldade em obter resposta a inquéritos dirigidos a 

organizações, em Portugal, consideramos satisfatória esta taxa de resposta. 

A amostra foi assim constituída por duzentas e três empresas. 
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8.2.1 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

As duzentas e três empresas que constituem a amostra podem ser 

caracterizadas por dimensão (Quadro 20), por percentagem da exportação no 

negócio global da empresa (Quadro 21), por tipo de cliente ( 

Quadro 22), por continentes de destino das saídas ou exportações (Quadro 23) 

e por código de actividade económica (CAE) (Quadro 24). 

 
Quadro 20 - Caracterização da amostra por dimensão das empresas 

Nº de empregados Nº de empresas % de empresas 
≤ 9 15 7.4 % 

10-49  86 42.4 % 
50-249 71 35% 
250-499 19 9.4 % 

500-1000 9 4.4% 
>1000 3 1.5% 

 
Como se esperava, a grande maioria das empresas que integram a amostra é 

constituída por Pequenas e Médias Empresas, reflectindo a realidade do 

universo das empresas portuguesas.     
 

Quadro 21 - Caracterização da amostra por percentagem da exportação no 
negócio global da empresa 

% De exportação Nº de empresas % de empresas 
< 10% 25 12.3% 

10%-24% 41 20.2% 
25%-49% 40 19.7% 
50%-74% 35 17.2% 
≥ 75% 62 30.5% 

 

Devemos aqui salientar o facto de quase metade (47.7%) das empresas que 

constituem a amostra venderem pelo menos metade da sua produção para 

mercados internacionais. 

 
Quadro 22 - Caracterização da amostra por tipo de cliente 

Tipo Nº de empresas % de empresas 
Distribuidor 139 68.3% 

Fabricante /incorporador 39 19.3% 
Outro 25 12.4% 
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O aspecto mais saliente da análise por tipo de cliente é o facto de mais de dois 

terços das empresas da amostra exportarem para distribuidores em países 

estrangeiros, sendo que apenas menos de 20% das empresas exportam para 

fabricantes ou incorporadores. 

Quadro 23 - Caracterização da amostra por continentes de destino das saídas 
ou exportações 

Continente Nº de países 
Europa (U.E.) 16 
Europa (excepto U.E.) 2 
América do Norte 3 
América do Sul 2 
África 8 
Ásia 4 
Oceânia 1 
 
Também neste caso, como se esperava, a maioria dos países para os quais 

são feitas saídas ou exportações pertence à União Europeia; devemos no 

entanto assinalar o número de países africanos representado na amostra, 

sendo Angola o principal destino.  

 
Quadro 24 - Caracterização da amostra por código de actividade económica 

(CAE) 
CAE Sector de Actividade Nº de 

empresas 
01 Agricultura, produção animal, caça e actividades 

dos serviços relacionados 
4 

14 Outras indústrias extractivas 1 
15 Indústrias alimentares e das bebidas 24 
17 Fabricação de têxteis 14 
18 Indústria do vestuário; preparação, tingimento, e 

fabricação de artigos  de peles com pêlo 
4 

19 Curtimenta e acabamento de pele sem pêlo; 
fabricação de artigos de viagem, marroquinaria, 

artigos de correeiro, seleiro e calçado 

8 

20 Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, 
excepto mobiliário; fabricação de obras de cestaria 

e de espartaria 

10 

21 Fabricação de pasta, de papel e cartão e seus 
artigos 

2 

22 Edição, impressão e reprodução de suportes de 
informação gravados 

2 

24 Fabricação de produtos químicos 8 
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25 Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas 

3 

26 Fabricação de outros produtos minerais não 
metálicos 

19 

27 Indústrias metalúrgicas de base 5 
28 Fabricação de produtos metálicos excepto 

máquinas e equipamento 
10 

29 Fabricação de máquinas e de equipamentos, N.E.  13 
30 Fabricação de máquinas de escritório e de 

equipamento para o tratamento automático de 
informação 

1 

31 Fabricação de máquinas e aparelhos eléctricos 2 
34 Fabricação de veículos automóveis, reboques e 

semi-reboques 
4 

36 Fabricação de mobiliário, outras indústrias 
transformadoras, N.E. 

20 

37 Reciclagem 3 
40 Produção e distribuição de electricidade, de gás, 

de vapor e água quente 
1 

45 Construção 1 
50 Comércio, manutenção e reparação de veículos 

automóveis e motociclos, comércio a retalho de 
combustíveis para veículos 

2 

51 Comércio por grosso e agentes do comércio, 
excepto de veículos automóveis e de motociclos  

16 

52 Comércio a retalho (excepto de veículos 
automóveis, motociclos, e combustíveis para 

veículos); reparação de bens pessoais e 
domésticos 

1 

74 Outras actividades de serviços prestados 
principalmente às empresas 

5 

85 Saúde e acção social 1 
 
É de realçar também a variedade de actividades económicas das empresas 

que constituem a amostra recolhida, segundo a Classificação Portuguesa das 

Actividades Económicas (Rev. 2.1, 2003). 

 
8.3 - DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 
Como instrumento de pesquisa foi construído um questionário que foi 

previamente testado. Os objectivos principais do pré-teste foram avaliar a 

clareza do fraseado, procurando corrigir expressões menos compreensíveis e 

auscultar opiniões quanto à estrutura e pertinência das questões. 

Assim, antes de procedermos ao envio maciço do questionário, submetemo-lo 

à apreciação de académicos, Professores Doutorados de reconhecidos méritos 
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na área científica em apreço ou Professores com outros graus académicos mas 

com grande experiência profissional em actividades de exportação, e também a 

gestores de empresas exportadoras. De todos recebemos valiosos contributos 

que incorporámos, na medida do possível, na versão final do questionário; por 

“na medida do possível” queremos referir-nos ao facto de algumas sugestões, 

embora pertinentes, não terem sido consideradas por aumentarem o grau de 

complexidade ou a extensão do inquérito, conduzindo, previsivelmente, ao 

incremento da taxa de não-resposta ou a inquéritos não completamente 

preenchidos e, como tal, sem utilidade. 

 

Devido ao tempo limitado de que dispúnhamos para conclusão da presente 

investigação foi decidido enviar o questionário (Anexo 1) por correio electrónico 

a todas as empresas constantes da base de dados. A acompanhar o inquérito 

foi também enviada, pelo mesmo meio, uma comunicação (Anexo 2) em que 

explicávamos sucintamente o trabalho, garantíamos a completa 

confidencialidade das informações fornecidas e nos disponibilizávamos para, 

uma vez terminada a investigação, fornecer as conclusões que venham a ser 

retiradas. Nesta comunicação eram também fornecidas instruções para o 

preenchimento electrónico do questionário. 

 

Na primeira parte do questionário são fornecidas indicações que permitiam aos 

respondentes ajuizar da elegibilidade das respectivas empresas para a 

presente investigação. Assim, considerámos elegíveis todas as empresas 

portuguesas que façam exportações, ou saídas para a União Europeia, 

directamente para clientes estrangeiros. 

 

É também aqui explicitado o que se entende por “cliente estrangeiro”, através 

da menção às situações de exclusão desta designação; tais são os casos de 

empresas que, sendo estrangeiras, compram em Portugal através de um 

intermediário, as filiais de empresas estrangeiras localizadas em Portugal, as 

filiais ou sucursais que, embora localizadas noutros países, pertençam ao 

mesmo grupo económico da empresa do respondente e as empresas que, 

embora localizadas num país estrangeiro, sejam filiais ou sucursais de uma 

empresa portuguesa. Pretendemos assim excluir as situações de exportação 
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indirecta e as situações de relações com empresas pertencentes ao mesmo 

grupo económico, previsivelmente pré-definidas pela empresa-mãe. 

Aos respondentes é também pedido que identifiquem e elejam o terceiro mais 

importante cliente estrangeiro como objecto das respostas,  em função do 

volume de compras realizadas à empresa no ano anterior. Este procedimento, 

destinado a evitar potenciais desvios causados pela importância do comprador 

em questão e que pretende  acautelar a possibilidade de os respondentes 

seleccionarem sistematicamente o cliente mais importante, foi adoptado por  

Rokkan et al. (2003); esta prática permite igualmente captar relações 

“suficientemente importantes para serem salientes para os informantes” (idem). 

Pelas mesmas razões, Zaheer et al. (1998) pediram aos respondentes que 

seleccionassem o quarto maior fornecedor. Tal como Zaheer et al. (1998), 

também nós pretendemos evitar situações em que o respondente não fosse 

conhecedor dos aspectos importantes da relação seleccionada, solicitando 

que, nesse caso, o inquérito fosse respondido por quem estivesse mais 

habilitado para o fazer, ou seja, o informante-chave. 

  
Porque entendemos que os resultados desta investigação devem ser 

partilhados com quem para eles contribuiu e com quem deles possa tirar 

proveito, nesta primeira parte é também perguntado se o respondente está 

interessado em receber as conclusões do estudo.  

 

A segunda parte do questionário destina-se a caracterizar as empresas da 

amostra, por sector de actividade, dimensão e importância da exportação no 

negócio global da empresa. Um outro objectivo que se pretendeu alcançar com 

a colocação destas perguntas, para iniciar o questionário, foi o de começar com 

questões “fáceis” de responder, contribuindo para que os respondentes 

ganhassem confiança, conforme recomendado por Malhotra (2004). 

 

As terceira e quarta partes incluem as questões destinadas a medir as 

construturas e variáveis que integram o modelo proposto. Nestas partes houve 

o cuidado de não seguir a ordem lógica em que as construturas aparecem no 

modelo, para evitar possíveis enviesamentos  nas respostas  e o efeito de halo. 
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A razão principal para a separação das terceira e quarta partes resulta do facto 

de na terceira parte serem usadas escalas de Likert adaptadas e escalas 

semânticas diferenciais, enquanto na quarta parte são usadas escalas 

nominais (Castro e Bercebal, 1994). 

 
8.4 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 
 
8.4.1 - DURAÇÃO DA RELAÇÃO 

 

Por duração da relação entende-se o período de tempo de existência de uma 

relação de negócios entre a empresa e o cliente em análise, expressa em 

anos, e avaliada pela expressão: 

 

(Nº de anos x 12 + Nº de meses) 

                       12                              (Lusch e Brown, 1996)  

       

No questionário é perguntado aproximadamente há quanto tempo (anos e 

meses) a empresa tem vindo a fazer negócios com o cliente seleccionado. 

 

8.4.2 – DISTÂNCIA PSÍQUICA 

 
8.4.2.1 – Evolução da medida da construtura distância psíquica 
 
A operacionalização da construtura “distância psíquica” tem sido objecto de 

debate e de evolução ao longo do tempo. De possíveis avanços na 

operacionalização do conceito foi mesmo referido que depende a sua 

capacidade em prever comportamentos de exportação, faltando estudos 

empíricos mas também sofisticação dos instrumentos de medida utilizados 

(Stottinger e Schlegelmilch, 1998), o que é corroborado por Evans et al. (2000). 

Sobre a distância cultural - “também designada distância psicológica ou 

psíquica” (Shoham e Albaum, 1995) - foi dito que enfermava de “sérios 

problemas de conceptualização e de medida” (Shenkar, 2001). 
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A construtura “distância psíquica” foi inicialmente medida por indicadores 

factuais, tais como o nível de desenvolvimento económico dos países 

importadores, diferença dos níveis de desenvolvimento económico entre 

países, nível de educação nos países importadores e diferença dos níveis de 

educação entre países, diferenças na linguagem de negócios, diferenças de 

cultura e linguagens entre países e existência prévia de canais de troca entre 

países (Vahlne e Wiedersheim-Paul, 1973, citados por O’Grady e Lane, 1996). 

Outros autores, como Luostarinen (1980), usaram igualmente indicadores 

factuais, através de recurso a dados estatísticos publicados. Klein e Roth 

(1990) incluem como indicadores, para além da linguagem do país e da 

envolvente económica, as práticas de negócios aceites, o sistema legal, a 

envolvente económica, a infra-estrutura de comunicação (Stottinger e 

Schlegelmilch, 1998). No entanto, no estudo de Klein e Roth (1990) considera-

se (Evans et al., 2000) que houve já a introdução de um elemento subjectivo, 

uma vez que era pedido aos respondentes que classificassem cinco aspectos 

da distância psíquica, com recurso a uma escala de sete pontos. 

Em particular as diferenças de linguagem são referidas como responsáveis por 

dificuldades de comunicação (Hennart e Zeng, 2002) e por maior lentidão no 

processo de aprendizagem e por mal-entendidos (Evans e Mavondo, 2002); 

por outro lado, à fluência na língua dos países de destino é imputável a 

contribuição para uma melhor performance de exportação, pelas razões 

apontadas atrás e também pela dotação de maior capacidade de compreensão 

das práticas de negócios e facilidade no planeamento e controlo dos mercados 

internacionais (Leonidou et al., 1998). 

 

Na década de 80 e nos princípios da década de 90, muitos investigadores 

usaram escalas baseadas nos clusters propostos por Sethi (1971) ou nas 

dimensões de Hofstede (1980) (Dow, 2000). No entanto, se por um lado as 

variáveis de Sethi não compreendiam as diferenças de linguagem, religião, 

sistemas político e legal, cultura e práticas de negócios, por outro lado, as 

dimensões de Hofstede não incluíam, além dos três primeiros aspectos, as 

diferenças de níveis de educação e níveis de desenvolvimento industrial, o que 

tornava incompletos estes indicadores de distância psicológica (Dow, 2000). 
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Em 1988, Kogut e Singh (1988) (citado por Freitas, 2002) apresentam um 

índice composto, baseado nas dimensões de Hofstede, para avaliação da 

distância cultural. A expressão matemática que representa este índice, para as 

quatro dimensões iniciais de Hofstede, é a seguinte: 

    
 
    4      Iij - Iio 

∑       
i =1 Vi  

DC j  =     
                     4 
 
em que: 
 
DCj – é a diferença cultural entre o país de ordem j e o país de origem 
 
Iij – é o valor do índice da dimensão cultural de ordem i para o país de ordem j 
 
Vi – é a variância do índice da dimensão de ordem i  
 
o – representa o país de origem 
 
 

Boyacigiller (1990) (citado por Shenkar, 2001) refere que a religião dominante, 

a linguagem de negócios, a forma de governo, os níveis de emigração para o 

país focal, a linguagem, o nível de desenvolvimento, a dimensão e a 

sofisticação do mercado, são elementos que estabelecem o nível de distância 

entre países. Anos mais tarde, Evans e Mavondo (2002) consideram as 

diferenças entre mercados - no que respeita à envolvente política, económica, 

estrutura de mercado, práticas de negócios e linguagem – como elementos 

fundamentais da distância psíquica. Estes autores concluem que a 

consideração de diferenças de natureza cultural e diferenças em aspectos de 

negócios aumentam o poder explicativo da distância psíquica. Evans et al. 

(2000) consideram que as diferenças nos negócios “podem incorporar a 

linguagem, as práticas, os sistemas político e legal, a educação, o 

desenvolvimento económico, a infra-estrutura de marketing e a estrutura da 

indústria”. Já em 1996, O’Grady e Lane (1996) tinham concluído que, para 

além das diferenças culturais, havia a necessidade de incluir diferenças 

relativas aos negócios na avaliação da distância psíquica, tais como a 

envolvente legal e competitiva e, em 1989, Anderson e Weitz (citados por 
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LaBahn e Harich, 1997), definiam sensibilidade à cultura de negócios nacional 

como a compreensão de, e a adaptação às, práticas de negócios do parceiro. 

 

Mais recentemente, Ghemawatj (2001) advoga que a distância entre países 

pode revelar-se segundo as dimensões cultural, administrativa, geográfica e 

económica.  
 
Vários estudos tornaram evidente que a avaliação da distância psíquica, tendo 

em conta unicamente as diferenças entre culturas nacionais, constitui uma 

limitação importante (e.g. Batonda e Perry, 2003) e que a utilização de países 

como unidade de análise representa uma “simplificação óbvia” (Barkema e 

Vermeulen, 1997). Para O’Grady e Lane (1996), a distância psíquica medida a 

um nível nacional não reflecte a verdade sobre a distância entre uma empresa 

e um mercado estrangeiro por ela servido. Para estes autores, uma avaliação 

ao nível nacional pode “esconder variações importantes”, como sejam 

diferenças regionais, estruturais, específicas de uma indústria e diferenças e 

experiências individuais. Este último aspecto é também referido por Swift 

(1999), para quem as diferenças existentes nos passados e experiências 

culturais dos indivíduos que interagem influenciam a distância cultural. Para 

este autor, a distância psíquica é uma “combinação de factores ao nível 

nacional, organizacional e individual”, o que tinha sido já proposto por Reid 

(1986) (citado por Shoham e Albaum, 1995) e por Hallén e Wiedersheim-Paul 

(1984) (citados por Conway e Swift, 2000). Segundo Triandis (1994) (citado por 

Lenartowicz e Roth, 1999), a unidade de análise – a cultura ou os indivíduos – 

determina a existência de dois tipos de estudos culturais. Na verdade, apesar 

de importante, a cultura não é determinística, já que as pessoas são livres de 

actuar de forma independente da sua cultura (Peñaloza e Gilly, 1999), isto é, a 

cultura “não invade todos os aspectos das convicções individuais” (Markóczy, 

2000). Este autor, invocando Haire et al. (1966), refere que dois gestores, de 

países culturalmente muito diferentes, podem no entanto ser mais parecidos 

entre si do que com outros indivíduos do próprio país, mas que exerçam outra 

profissão. Também Schwartz (1994) (citado por Steenkamp et al., 1999), refere 

que os indivíduos estão sujeitos a conflitos e compatibilidades entre as suas 

estruturas de valores e as características das culturas nacionais. 
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Parece pois que a distância psíquica, quando o objecto da investigação são as 

relações entre compradores e vendedores, deverá ser avaliada a um nível 

individual, o que foi aliás reconhecido por Johanson e Wootz (in Turnbull e 

Valla, 1986). Estes autores referem que, “no que respeita a microposições, a 

distância refere-se ao conhecimento sobre o cliente específico e ao sentimento 

de proximidade social com esse cliente”. Para  Karunaratna et al. (2001), as 

diferenças cognitivas entre indivíduos influenciam a interacção em relações 

internacionais. 

 

O reconhecimento de que a distância psíquica pode ser avaliada a um nível 

individual abriu caminho à introdução da sua medida através de percepções de 

factores de distância, pelos gestores, o que constitui um avanço significativo 

relativamente à utilização de indicadores factuais. A este respeito, O’Grady e 

Lane (1996) referem que, se se pretende conhecer verdadeiramente  a 

distância a um mercado, é necessário ter em consideração as percepções, 

entendimentos e experiência das pessoas envolvidas. Também para Swift 

(1999) a percepção40 é um determinante principal da distância psíquica, sendo 

“mais provável que as diferenças entre países resultem de percepções dos 

indivíduos, mais do que dos valores e atitudes gerais de um país estrangeiro” 

(Evans e Mavondo, 2002). Estes últimos autores referem que não são os 

factores da envolvente externa que estabelecem o nível de distância psíquica, 

mas sim as percepções das diferenças culturais e de negócios. No mesmo 

sentido aponta a sugestão de Stottinger e Schlegelmilch (1998) de que as 

percepções individuais de distância a outro país são provavelmente diferentes 

das avaliações feitas ao nível nacional, através de medidas baseadas nas 

dimensões de Hofstede. Estas discrepâncias não são, para Stottinger e 

Schlegelmilch (1998), uma reprodução incorrecta da realidade, mas “uma 

expressão valiosa das motivações e necessidades individuais”. De facto, as 

percepções individuais, as cognições e formas de pensar são tão importantes 

que da sua interacção e adaptação depende o processo de formação de 

estratégias (Harris e Ghauri, 2000). 
 

                                                 
40 Swift (1999) define percepção como “uma interpretação de dados, e por isso fortemente 
subjectiva em termos de experiências e sistemas de valores pessoais individuais”. 
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8.4.2.2 – Introdução da dimensão “importância” na operacionalização da 
construtura distância psíquica 
 
A distância psíquica é muitas vezes vista como constituindo uma barreira à 

compreensão e aprendizagem (Evans e Mavondo, 2002) ou como prejudicando 

o fluxo de informação com o mercado da empresa (Johanson e Wiedersheim-

Paul, 1975, citados por Dow, 2000); esta perspectiva é também partilhada por 

Swift (1999), para quem a cultura pode ser uma barreira à interacção.  

 

No entanto, a barreira que a distância psíquica representa pode ser diminuída à 

medida que a empresa adquire experiência internacional (Dow, 2000), já que 

uma componente substancial da distância psíquica se baseia no conhecimento 

experimental (Johanson e Vahlne, 1990, citados por Dow, 2000). O’Grady e 

Lane (1996) argumentam que a experiência num mercado, que teoricamente 

seria considerado distante, pode torná-lo mais próximo do que outro à priori 

próximo, mas do qual a empresa não tem experiência directa. Para Swift 

(1999), a experiência individual pode ser um determinante fundamental da 

distância psíquica, influenciando a formação de atitudes e podendo conduzir à 

formação de preconceitos relativamente aos parceiros de troca. Ao nível 

individual, essa experiência pode ser adquirida através de viagens ao 

estrangeiro ou detida por gestores que são imigrantes (Scholl, 2006). Rundh 

(2001) refere que a experiência  de anteriores entradas em mercados 

internacionais, caso o conhecimento possa ser transferido e, atente-se, se as 

pessoas forem as mesmas, facilita a entrada em novos mercados. 

 

Se a distância psíquica representa uma barreira à interacção, e se a 

experiência de cada indivíduo influencia a percepção do grau de dificuldade 

que cada factor representa, pensamos que é necessário ter em conta, para 

além da avaliação da percepção de diferença relativamente a cada factor de 

distância psíquica, o grau de importância que cada indivíduo atribui a essa 

diferença. Retomando os argumentos de Scholl (2006), acima referidos, é fácil 

entender que, por exemplo, um gestor chinês a trabalhar há alguns anos em 

Portugal, certamente continuará a achar que os factores constituintes da 
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distância psíquica apresentam consideráveis diferenças, embora, porque os 

domina, provavelmente não constituirão problemas ao processo de exportação.  

Em suma, entendemos que uma coisa são as diferenças percebidas entre 

factores de distância psíquica e outra, distinta, é a percepção de dificuldade 

que cada uma dessas diferenças introduz no processo de exportação. De 

assinalar que Shenkar (2001) preconiza que sejam introduzidas medidas 

cognitivas de avaliação da distância cultural, em que os executivos serão 

inquiridos sobre as dificuldades de ajustamento aos países estrangeiros. 

Refira-se também que Nordström e Vahlne (I992) (citados por O’Grady e Lane, 

1996) sugeriram que a distância psíquica incluísse uma componente de 

dificuldade do negócio.  

 

Vários outros argumentos encontrados na bibliografia contribuíram para esta 

proposta que fazemos. De referir, a propósito, que segundo Conway e Swift 

(2000), diferentes variáveis da construtura distância psíquica assumem 

diferentes níveis de importância, o que provavelmente terá implicações na 

implementação da estratégia de marketing relacional. Também Shenkar (2001) 

afirma que é questionável a assunção de que as diferenças culturais promovam 

a falta de ajuste e que constituam uma barreira à realização de trocas 

internacionais. O autor justifica esta afirmação dizendo que nem todos os 

hiatos culturais são importantes para a performance e que as diferenças 

existentes podem mesmo ser complementares, caso em que deverão ter um 

efeito positivo sobre o investimento e a performance. É aliás o próprio Hofstede 

(1989) (citado por Shenkar, 2001) quem preconiza que alguns hiatos culturais 

sejam mais danosos do que outros, o que é comprovado pelos resultados de 

Barkema e Vermeulen (1997); no nosso entendimento, esta verificação remete 

naturalmente para a existência de diferenças de importância desses hiatos. A 

importância relativa que as diferentes componentes da distância psíquica 

assumem em diferentes fases de uma relação de negócios é, para Swift 

(1999), fundamental na análise dessas componentes. O’Grady e Lane (1996) 

referem que “o conceito de distância psíquica chama à atenção para 

importantes diferenças culturais e de negócios, entre países”; é nosso 

entendimento, porém, que esta importância é relativa e depende de cada 
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empresa e das percepções de  cada gestor, em função de, por exemplo a sua 

experiência anterior, e como tal deve ser avaliada.  

Esta lacuna na avaliação da distância psíquica é aliás relatada por Dow (2000) 

que menciona os estudos que evitam “o factor problema, em falta”. Aliás, Bello 

et al. (2003), para avaliarem a distância psíquica, questionam os respondentes 

sobre em que medida constituem um problema, para as respectivas empresas, 

os aspectos relacionados com a cultura, linguagem, costumes e valores e 

práticas de negócios do país estrangeiro. 

 

8.4.2.3 – Proposta de operacionalização da construtura distância psíquica 
 

Na operacionalização da construtura distância psíquica consideramos que ela 

pode resultar de diferenças percebidas a nível nacional, organizacional e da 

relação, tal como sugerido por Hallen e Wiedersheim-Paul (1984), mas também 

dos problemas que essas diferenças possam representar para a relação de 

negócios. A nível nacional são consideradas por nós aspectos como a cultura 

nacional, língua, práticas de negócios, sistemas político e legal (e.g. Evans e 

Mavondo, 2002) e linguagem de negócios (e.g. Vahlne e Wiedersheim-Paul, 

1973, citados por O´Grady e Lane, 1996). A nível organizacional são incluídos 

aspectos relativos à cultura da empresa e aos métodos e processos de 

trabalho (Leonidou et al., 2002). A nível da relação inclui-se um item destinado 

a avaliar o nível de proximidade na relação com o cliente (Leonidou et al. 

2002). 

A distância psíquica é então avaliada por um índice multiplicativo, em que cada 

item, de cada uma das dimensões, é medido pelo produto da percepção de 

diferença pela dificuldade que essa diferença possa representar para a 

empresa, no desenvolvimento da relação com o cliente seleccionado. 

Procedimento análogo foi utilizado por Brown e Day (1981), que utilizaram, na 

avaliação do nível de conflito, um índice multiplicativo dos factores intensidade, 

frequência e importância, o qual revelou o melhor desempenho de entre seis 

combinações possíveis.  

 
Aos respondentes é perguntado em que medida acham que Portugal e o país 

do  cliente são semelhantes ou diferentes em aspectos da cultura nacional. 
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Relativamente aos aspectos da organização é perguntado em que medida é 

que a empresa e a empresa cliente são semelhantes ou diferentes nesses 

aspectos. Para  o efeito é proposta uma escala semântica diferencial bipolar, 

de sete pontos, desde “totalmente semelhante” até “totalmente diferente”. No 

que respeita à proximidade com o cliente, é perguntado qual o nível de 

proximidade percebida com o cliente seleccionado, sendo proposta uma escala 

semântica diferencial bipolar, de sete pontos, desde “totalmente distante” até 

“totalmente próximo”. 

 

No que respeita à avaliação da dificuldade que representa cada um dos 

aspectos geradores de distância psíquica, os respondentes são inquiridos 

sobre a medida em que esses aspectos constituem um problema, através de 

uma escala semântica diferencial monopolar, de sete pontos, desde “não é 

problema”, até “é um problema muito grande”. 

 
8.4.3 – INTENSIDADE DA COMPETIÇÃO 

 
A intensidade da competição será avaliada por uma escala de três itens 

baseados em Jaworski e Kohli (1993). Estes itens visam avaliar a percepção 

global da intensidade da competição no mercado do cliente seleccionado, a 

percepção da capacidade da concorrência em imitar as jogadas competitivas 

da empresa e a frequência com que estas ocorrem. Para o efeito é usada uma 

escala de Likert adaptada, de sete pontos, desde “discordo totalmente” até 

“concordo totalmente”.  

 
8.4.4 - CONFIANÇA 

 
A avaliação do nível de confiança que o cliente internacional deposita no 

exportador será feita através da perspectiva deste último, o que pode 

naturalmente introduzir alguma perturbação na investigação, pois fornece “uma 

visão incompleta das relações” (Jap e Ganesan, 2000) e reduz “a sua 

compreensão” (Styles e Ambler, 2000). 

Wilson (1996) (citado por Armstrong e Yee, 2001) refere que examinar só um 

dos lados de uma díade, qualquer que ele seja, é menos desejável do que 
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examiná-los em conjunto. No entanto, a recolha de dados a partir apenas de 

um dos parceiros da díade é uma situação que ocorre nos estudos de Brennan 

et al. (2003), Cannon e Homburg (2001), Homburg et al. (2002), Jap e Ganesan 

(2000), Styles e Ambler (2000) e Van Bruggen et al. (2005). De facto, 

“permanece a questão de se é possível gerar dados quantitativos úteis a partir 

de ambos os lados da relação” (Brennan et al., 2003). Para resolver este 

problema, os autores propõem: 

- usar um grande fornecedor ou cliente e os seus parceiros; 

- identificar pares “casados” com a colaboração de, por exemplo, uma 

associação; 

- conduzir dois inquéritos independentes e construir um conjunto de 

dados de vendedores e outro de compradores. 

 

Parece evidente que qualquer das soluções propostas se afigura de muito 

difícil implementação, ou limitativa, numa investigação desta natureza, 

atendendo à escassez de vários tipos de recursos. 

No entanto, o erro introduzido na avaliação da construtura pode ser aceitável 

se tivermos em conta o facto de, em estudo anterior, ter sido observada a 

existência de correlação significativa entre as medidas obtidas a partir dos dois 

lados da díade (Heide, 1994, citado por Homburg et al., 2002). Relativamente à 

construtura empenhamento do cliente na relação – que é no presente estudo 

avaliada da mesma forma – é relevante referir os resultados de Anderson e 

Weitz (1992) (citados por Jap e Ganesan, 2000) que evidenciam que a 

percepção de uma parte quanto ao empenhamento da outra está positivamente 

relacionada com o verdadeiro nível de empenhamento dessa outra. Aliás, Jap e 

Ganesan (2000) utilizam a designação “empenhamento do fornecedor” para se 

referirem à percepção que o retalhista tem do empenhamento do fornecedor 

para com ele. 

 
Em nosso entendimento, as perguntas a incluir no questionário, uma vez que 

se trata de avaliar a percepção do exportador quanto à confiança que o cliente 

internacional deposita nele, deverão traduzir a ideia “ este cliente sabe que …”, 

ou alguma forma semelhante. Esta abordagem é usada por Helfert et al. (2001, 

2002). Por outro lado, declarações que envolvam juízos de valor sobre o 
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exportador (e.g. sobre honestidade, práticas fraudulentas, enganar o cliente) 

dificilmente serão assumidas pelo próprio, não tendo portanto qualquer valor, 

pelo que não serão incluídas.  

Consideramos duas dimensões da construtura confiança: credibilidade e 

benevolência, tal como Ganesan (1994),  Kumar et al. (1995) e Doney e 

Cannon (1997); estes autores acrescentaram a dimensão benevolência às 

dimensões integridade e fiabilidade, por eles equiparadas a credibilidade. Para 

Doney e Cannon (1997) “confiança é a credibilidade percebida e a 

benevolência de um alvo de confiança”. Marshall (2003) afirma que, no 

contexto das relações comprador-vendedor, a confiança é geralmente descrita 

segundo estas duas dimensões. 

A credibilidade percebida foca a expectativa de que se pode confiar na palavra 

do parceiro ou declaração escrita (Marshall, 2003); a benevolência compreende 

a amizade entre parceiros e fazer sacrifícios pela outra parte (Ganesan, 1994) 

ou a medida em que um parceiro está genuinamente interessado na 

prosperidade do outro e motivado em obter ganhos conjuntos (Marshall, 2003). 

 

Na investigação que estamos a desenvolver, os itens que integram a dimensão 

credibilidade pretendem avaliar em que medida o cliente considera que o 

fornecedor é franco com ele, é fiável no cumprimento das promessas feitas, é 

verdadeiro nas afirmações que faz (adaptados de Siguaw et al., 1998) e 

desempenha as tarefas de forma profissional (adaptado de Walter et al., 2003); 

os itens que integram a dimensão benevolência pretendem avaliar se o cliente 

vê o exportador como um amigo, se considera que está do seu lado (adaptados 

de Siguaw et al., 1998), se confia que tem presentes os seus interesses 

(adaptado de Ulaga e Eggert, 2006), se se preocupa com o negócio dele 

(adaptado de Johnson et al.,1996), se pode contar com o exportador quando as 

circunstâncias mudam ou em situações de emergência (Sanzo et al., 2003) e 

se partilha livremente com ele as suas ideias, sentimentos e expectativas 

(McAllister, 1995). Incluímos ainda um item que pretende avaliar o nível de 

confiança global que o cliente deposita no exportador (Aulakh et al., 1996). 
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Para avaliação do nível de confiança recorre-se a uma escala de Likert 

adaptada, de sete pontos, desde “discordo totalmente” até “concordo 

totalmente”.  
 
8.4.5 - EMPENHAMENTO 

 
A avaliação do nível de empenhamento do cliente internacional, na relação 

com o exportador, será feita através da perspectiva deste último, sendo aqui 

igualmente válidas as considerações que sobre o assunto foram feitas antes, 

relativamente à construtura confiança. 
 

Seguidamente apresentaremos as principais dimensões da constrtura que 

identificámos na revisão bibliográfica levada a cabo. 

 

O empenhamento de atitude foi descrito por  Gilliland e Bello (2002) como “um 

conhecimento ou reconhecimento do estado de ligação afectiva (“attachment 

bond”). O empenhamento de atitude foi também definido como a força relativa 

da identificação e envolvimento de um indivíduo com uma determinada 

organização (Mowday et al., 1982, citados por Mathieu e Zajac, 1990). 

Conceptualmente pode ser caracterizado por pelo menos três factores:  

1) uma forte convicção nos, e aceitação dos, valores e objectivos de uma 

organização; 

2) uma vontade de exercer um esforço considerável a favor da organização; 

3) uma forte vontade de se manter como membro dessa organização (idem). 

 

Outras conceptualizações da construtura empenhamento de atitude foram 

coligidas por Gilliland e Bello (2002). 

 

O empenhamento afectivo refere-se ao sentimento de unidade que liga o 

importador ao fornecedor internacional (Kim e Frazier, 1997). Estes autores 

propõem que a dimensão do empenhamento afectivo represente o aspecto de 

atitude do empenhamento inter-empresas. Segundo Walter et al. (2003), o 

empenhamento afectivo “descreve uma atitude positiva relativamente à 

existência futura da relação”. 
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O empenhamento de cálculo é “a medida em que os membros do canal 

percebem a necessidade de manter a relação, atendendo à previsão de 

significativos custos de a terminar ou custos associados à mudança” 

(Geyskens et al., 1996). 

 

O empenhamento instrumental diz respeito a algumas formas de investimento 

(activos fungíveis e não-fungíveis dedicados à relação) (Gundlach et al., 1995, 

citados por Garbarino e Johnson, 1999) e é evidenciado sempre que alguma 

forma de investimento (tempo etc.) é feita na relação (Walter et al., 2003). 

A componente instrumental do empenhamento refere-se a “acções tomadas 

por uma parte que criam uma aposta no interesse próprio na relação e 

demonstram mais do que uma promessa” (Dorsch et al., 1998). 

 

O empenhamento de lealdade “é o estado de ligação a um parceiro, 

experimentado como um sentimento de lealdade e fidelidade” (Fletcher, 1993, 

citado por Gilliland e Bello, 2002); o empenhamento de lealdade representa o 

afecto de um fabricante por, e a obrigação para com, o distribuidor. Gilliland e 

Bello (2002) referem ainda que a lealdade, tal como o afecto, são reacções 

emocionais. O empenhamento de lealdade pode ainda ser equiparado ao 

empenhamento normativo, já que ambos têm em conta os aspectos 

obrigatórios da ligação. 

 

O empenhamento normativo é a obrigação moral de cumprir as regras 

colectivas (Meyer et al., 1990, citados por Lawler e Yoon, 1996). Segundo 

Mathieu e Zajac (1990), o empenhamento normativo tem sido incluído nas 

definições de empenhamento de atitude ou empenhamento de cálculo. 

 

O empenhamento comportamental foi considerado sobretudo antes  dos 

primeiros anos da década de 80, sendo definido como “a disposição para 

empreender linhas de actividades consistentes, devido ao custo de actuar de 

outra forma” (Hrebiniak e Alutto, 1972, citados por Kim e Frazier, 1997). 

O empenhamento comportamental traduz as situações em que o parceiro de 

uma relação de troca desempenha tarefas para além daquelas que estão pré-
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determinadas e pode ser definido como “a medida em que uma empresa 

fornece ajuda especial à outra parte, em alturas de necessidade” (Kim e 

Frazier, 1996). 

 

O empenhamento de credibilidade (“credible commitment”) diz respeito 

nomeadamente aos investimentos e acções comportamentais que mantêm 

uma parte ligada a uma organização (Fein e Anderson, 1997; Gundlach et al., 

1995, citados por Gilliland e Bello, 2002). 

 

O empenhamento de continuidade, que representa a dimensão temporal do 

empenhamento, foi definido como “o desejo do importador em continuar a 

relação com o distribuidor internacional” (Skarmeas et al., 2002) ou como a 

intenção de continuar a relação com o parceiro actual (Kim e Frazier, 1996). 

As expectativas dos participantes de que uma relação dure por longo tempo 

consigna um fundamento fundamental do empenhamento (Johnson, 1999). 

Aliás, a definição de empenhamento apresentada por Dwyer et al. (1987) refere 

que o empenhamento diz respeito a “um compromisso implícito ou explícito na 

continuidade da relação entre parceiros de troca”. 

 
Torna-se evidente a semelhança ou sobreposição parcial das definições de 

algumas das dimensões apresentadas. No presente estudo utilizaremos as 

dimensões consideradas por Kim e Frazier (1997), isto é, a dimensão afectiva, 

a dimensão de continuidade  e a dimensão comportamental. Para avaliar a 

dimensão afectiva usaremos três itens adaptados de Kim e Frazier (1997); para 

avaliar a dimensão de continuidade utilizaremos dois itens, sendo um adaptado 

de Kim e Frazier (1997) e outro de Kumar et al. (1995) (citado por Van Bruggen 

et al., 2005); finalmente, para avaliar a dimensão comportamental, usaremos 

um item adaptado de Kim e Frazier (1997). A diferença do número de itens 

utilizados, por dimensão, tem a ver com a evitação de redundância de 

conteúdos das questões, evitando-se assim alongar mais o questionário. 

Para o efeito é utilizada uma escala de Likert adaptada, de sete pontos, desde 

“discordo totalmente”, até “concordo totalmente”. 
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8.4.6 - INTERFACE 

 
Para avaliar o tipo de interface existente em cada relação exportador-cliente 

internacional é utilizada a descrição apresentada por Araújo et al. (1999) dos 

quatro tipos propostos, sendo pedido ao respondente que seleccione  aquele 

que reflecte as condições da relação em análise. As interfaces descritas são: 

interface estandardizada, interface especificada, interface de tradução e 

interface interactiva.  

 

As opções propostas são: 

1 - O cliente compra um produto standard, de entre os existentes na linha de 

produtos; 

2 - O cliente fornece uma especificação que apenas refere as características 

funcionais, cabendo ao exportador  conceber e fabricar o produto;              

3 - O produto resulta da discussão conjunta e é desenvolvido e especificado 

conjuntamente por ambas as partes;             

4 - O produto é fabricado pelo exportador, de acordo com uma especificação 

completa fornecida pelo cliente.        

 
8.4.7 – ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

 
Para identificação dos grupos estratégicos, Snow e Hambrick (1980) (citados 

por Zahra e Pearce II, 1990) referem quatro abordagens:  

1 - auto-avaliação dos gestores (“self-typing”), proposta por Snow e Hrebiniak, 

1980); 

2 - avaliação pelo investigador (e.g. Hambrick, 1983); 

3 - avaliação independente por peritos (e.g. Simon, 1987); 

4 - derivação empírica pela utilização de indicadores objectivos (e.g. Conant et 

al. 1987). 

 

Dos dezassete estudos revistos por Zahra e Pearce II (1990), sete usaram o 

método de auto-avaliação, cinco o método de avaliação pelo investigador, dois 

o método de avaliação independente por peritos e três usaram o método de 

derivação empírica pela utilização de indicadores objectivos. 
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O método de auto-avaliação, em que é pedido aos respondentes que avaliem 

quatro parágrafos, não associados a cada tipo, e que identifiquem aquele que 

mais bem descreve a empresa a que pertencem, não é isento de problemas. 

Zahra e Pearce II (1990) referem dois problemas deste método, que resultam 

do facto de os respondentes não serem instruídos quanto ao carácter das 

estratégias sobre as quais estão a ser inquiridos (previstas, realizadas ou 

emergentes) (McDaniel e Kolari, 1987) e ainda o facto de as inferências serem 

feitas com base em apenas alguns critérios, considerando insuficiente a 

informação sobre os aspectos administrativo e de engenharia. McDaniel e 

Kolari (1987) referem ainda a relutância dos gestores em classificarem as 

próprias organizações, a possível variação entre as percepções dos gestores 

quanto à estratégia, dentro da mesma organização, e a falta de confirmação 

externa das respostas. 

Shortell e Zajac (1990) optaram pela recolha de dados de duas fontes: 

perceptiva e dados de arquivo. Os resultados apontam no sentido da validação 

da utilização de percepções de informantes-chave quanto às orientações 

estratégicas das organizações, embora idealmente se devesse usar também 

dados de arquivo para obter uma descrição mais completa. 

 

Nesta investigação utilizaremos a escala multiitens desenvolvida por Conant et 

al. (1990), baseada na abordagem proposta por Snow e Hrebiniak (1980), que 

apresenta uma fiabilidade aceitável. A escala é composta por onze conjuntos 

de quatro parágrafos, sendo que, em cada conjunto, a cada afirmação 

corresponde um tipo estratégico de Miles e Snow (1978) (não identificável 

pelos respondentes). Os onze conjuntos de parágrafos representam os três 

tipos de problemas que a empresa tem de enfrentar: problemas de 

empreendedorismo (relativos à definição do produto/mercado), de engenharia 

(sistema técnico da empresa) e problemas administrativos (da estrutura e dos 

processos). Por questões de extensão do questionário apenas consideraremos 

os grupos relativos às questões de empreendedorismo e de engenharia e um 

grupo de questões relativo aos problemas administrativos. Outra razão para 

não considerar os grupos de parágrafos que contemplam os outros aspectos 

administrativos tem a ver com o facto de não serem essenciais para a 

construção do modelo. Esta prática é aliás corrente, como é evidenciado pela 
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revisão de dezassete estudos levada a cabo por Zahra e Pearce II (1990), em 

que se mostra que nenhum deles investiga a totalidade dos aspectos da 

tipologia de Miles e Snow (1978).  

 

Segundo as prescrições de Conant et al. (1990), as empresas serão 

classificadas de acordo com cada uma dos tipos estratégicos de Miles e Snow, 

em função da opção que ocorra mais vezes. Se ocorrerem situações de 

empate no número de opções, os autores propõem que sejam adoptados dois 

procedimentos. Se o empate ocorrer entre o número de opções defender, 

prospector e/ou analyzer, a empresa será classificada como analyzer. Esta 

prescrição resulta do facto de Miles e Snow considerarem os analyzers como 

organizações híbridas, com características quer de defenders, quer de 

prospectors. Se o empate ocorrer entre o número de opções de qualquer tipo e 

o número de opções reactor, a organização será considerada como reactor. 

Esta assunção resulta da inconsistência das respostas dos reactors aos 

desafios do ciclo adaptativo, podendo comportar-se como qualquer dos outros 

tipos.  

 
8.4.8 - DEPENDÊNCIA 

 
Na operacionalização da construtura dependência utilizaremos a abordagem 

dimensional (e.g. Jap e Ganesan, 2000; Lusch e Brown, 1996) que identifica e 

mede, por manipulação algébrica, as principais dimensões da 

interdependência, preterindo-se a abordagem categorizadora (e.g. Kumar et al., 

1994, citados por Kim e Hsieh, 2003). Esta última abordagem considera 

separadamente a dependência do fornecedor e a do cliente, classificando-as 

como baixa ou alta; no entanto, embora mais parcimoniosa e permitindo 

evidenciar a contribuição relativa da dependência de cada parte, por estar 

reduzida a uma escala de dois pontos não permite avaliar o nível de 

interdependência. 

Segundo a abordagem dimensional, a magnitude da interdependência, isto é a 

quantidade total de dependência que existe na relação, tem sido avaliada 

através de uma formulação aditiva ou multiplicativa, respectivamente a soma 

ou o produto das dependências (Kim e Hsieh, 2003). Enquanto a primeira tem 
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como limitação o facto de não permitir identificar a contribuição de cada parte 

para a magnitude da interdependência e, portanto, para uma variável resultado 

(Buchanan, 1992, citado por Kim  e Hsieh, 2003), a segunda não permite 

distinguir a estrutura da dependência em díades em que o resultado do produto 

das dependências seja igual, embora as pontuações da dependência dos 

parceiros possam ser totalmente diferentes41. 

Torna-se pois necessário considerar a assimetria da dependência, que diz 

respeito ao nível de comparação da dependência dos dois parceiros na 

relação, operacionalizada como a diferença entre a dependência de uma 

empresa no parceiro e a dependência do parceiro na empresa (Kumar et al., 

1995, citados por Kim  e Hsieh, 2003). A formulação da operacionalização da 

assimetria da dependência tem sido feita, quer pela diferença relativa, quer 

pelo módulo da diferença das dependências. Se a primeira não permite 

identificar a origem de alterações na assimetria, a segunda também não 

permite conhecer a direcção dela. 

Kim  e Hsieh (2003) concluem que a dependência do cliente e a do fornecedor 

devem ser mantidas separadas, uma vez que “a assunção da possibilidade de 

adicionar dependências é ténue, especialmente quando julgadas por um único 

informante”. Na verdade, segundo os autores, é improvável que “a 

dependência própria e a do parceiro evoquem a mesma avaliação do 

informante”, quando a recolha dos dados é feita a partir de apenas um dos 

lados da díade. 

Na presente investigação utilizaremos a abordagem utilizada por Kim (2003), 

segundo o método seguido por Kumar et al. (1998). Kim (2003) avalia a 

interdependência total calculando a soma das dependências dos parceiros; no 

que respeita à assimetria da interdependência, o autor divide-a em “vantagem 

relativa na dependência” e “desvantagem relativa na dependência”. A 

adaptação ao presente estudo das propostas de Kim (2003) permite-nos 

definir: 

 

1 - Desvantagem na dependência, do exportador,  como sendo igual à 

dependência do exportador menos a dependência do cliente quando a 

                                                 
41  Note-se que, por exemplo, um resultado igual a 6 pode ser obtido pelo produto 2x3 ou 6x1. 
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dependência do primeiro for maior que a do segundo e igual a zero quando a 

dependência do segundo for igual ou superior à do primeiro. 

 

2 - Vantagem na dependência, do exportador, como sendo igual à dependência 

do cliente menos a dependência do exportador quando a dependência do 

primeiro for maior que a dependência do segundo e zero nas outras situações. 

 
Anteriores estudos identificam a importância do, a capacidade em substituir e a 

existência de alternativas ao, parceiro, como as três dimensões principais da 

dependência. Seguidamente apresentamos as dimensões que foram 

consideradas por alguns dos estudos mais importantes sobre dependência. 

 

El-Ansary e Stern (1972) (citados por Frazier et al.,1989) consideram a 

dependência como função da percentagem das vendas e do lucro com que a 

fonte contribui, o empenhamento do alvo e a dificuldade em substituir a fonte. 

Pfeffer e Salancik (1978) referem que existem três factores que são críticos 

para a determinação da dependência de uma organização: 

1 - a importância do recurso e a medida em que a organização necessita dele 

para a sua sobrevivência; 

2 - a medida em que o fornecedor tem poder discricionário sobre a sua 

afectação e uso; 

3 - a disponibilidade de alternativas para o fornecimento do recurso ou a 

medida do controlo sobre ele. 

 

Brown et al. (1983) determinam a dependência considerando dois aspectos: a 

importância dos bens e serviços comprados ou vendidos a outra empresa e a 

dificuldade em substituir esses fornecimentos ou vendas por outras fontes 

alternativas.  

Anderson e Narus (1984) avaliam a dependência pelos resultados obtidos a 

partir da relação e pelos resultados relativamente a outras alternativas 

disponíveis. 

Heide e John (1988) medem a dependência através da capacidade em 

substituir o rendimento gerado pelo parceiro. 
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Frazier et al. (1989) avaliam a dependência pelos níveis de vendas e lucros, 

actuais e futuros, imputáveis ao parceiro. 

Para Gundlach e Cadotte (1994), (citados por Jap e Ganesan, 2000) a medida 

da dependência avalia o grau em que uma parte acha difícil substituir a outra, 

encontra uma boa alternativa e recupera o volume de vendas, no caso de a 

relação terminar. 

Kumar et al. (1995) avaliam a dependência pela capacidade em substituir o 

parceiro. 

 
No presente estudo avaliaremos a dependência, quer do exportador, quer do 

cliente estrangeiro, pela capacidade em (adaptado de Van Bruggen et al., 

2005), e custos de (adaptado de Tarifa, 2000), substituir o parceiro, pela 

existência de alternativas (adaptado de Bello et al., 2003), pela importância da 

relação para a empresa (adaptado de Leonidou et al., 2002) e pela importância 

do parceiro para a consecução dos objectivos do negócio (adaptado de Kumar 

et al., 1998). 

 

Uma escala de Likert adaptada, de sete pontos, desde “discordo totalmente”, 

até “concordo totalmente” é utilizada. 
 
8.4.9 – PERFORMANCE 

 

A performance de exportação tem sido avaliada segundo várias dimensões. A 

seguir indicam-se algumas das classificações que têm sido utilizadas.  

 

Zou e Stan (1998) classificam as medidas de performance de exportação em 

medidas financeiras, medidas não financeiras e escalas compostas. Segundo 

Sousa (2004), as medidas da performance da exportação podem classificar-se 

em medidas  objectivas (medidas de vendas, medidas de lucro e medidas 

relacionadas com o mercado) e medidas subjectivas (medidas de vendas, 

medidas de lucro, medidas relacionadas com o mercado, medidas gerais e 

medidas várias). Zou et al. (1998) consideram as seguintes dimensões da 

performance da exportação: performance financeira da exportação, 
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performance estratégica da exportação e satisfação com o empreendimento de 

exportação.  

 

A construtura que se pretende avaliar é a performance de exportação, 

conseguida na relação entre o exportador e o terceiro maior cliente 

internacional. Alguns problemas  adicionais se colocam à avaliação da 

construtura assim definida. Embora muitas empresas usem medidas de 

marketing para avaliar o marketing relacional, algumas dessas medidas, como 

sejam a quota de mercado ou o volume total das vendas, podem não ser 

adequadas a esse contexto (Parvatiyar e Sheth, 2000).  

 

Em nosso entendimento, a utilização dos principais concorrentes, como 

benchmark, pode não ser adequada ao contexto do presente estudo, já que o 

exportador pode não conhecer quais os principais concorrentes se eles forem 

originários de outros países e ainda porque esses concorrentes podem não ser 

fornecedores do cliente em análise. 

 

Na operacionalização da construtura performance de exportação, na relação,  

serão utilizadas: 

1 - medidas de evolução do negócio nos últimos três anos (variação das 

vendas e dos lucros) com o cliente seleccionado (e.g. Shoham, 1998; 

Shoham e Rose, 2001). Para o efeito é utilizada uma escala semântica 

diferencial bipolar, de sete pontos, desde “uma grande diminuição” até 

“um aumento muito grande”; 

2 - medidas de satisfação com as vendas realizadas, com o crescimento 

das vendas e com o lucro, nos últimos três anos (e.g. Shoham, 1998; 

Shoham e Rose, 2001). Para o efeito é utilizada uma escala semântica 

diferencial bipolar, de sete pontos, desde “totalmente insatisfeito” até 

“totalmente satisfeito”; 

3 - medidas de performance da relação, para avaliar a produtividade do 

tempo e esforço nela despendidos (e.g. LaBahn e Harich, 1997; 

Skarmeas et al., 2002), a utilidade do cliente na geração de ideias e 

produtos novos (e.g. Selnes e Sallis, 2003; Helfert et al., 2001) e o 

cumprimento das expectativas depositadas na relação (e.g. Zou et al., 
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1998). Para o efeito é utilizada uma escala de Likert adaptada, de sete 

pontos, desde “discordo totalmente” até “concordo totalmente”; 

4 - uma medida de avaliação do sucesso global da relação (e.g. Styles, 

1998). Para o efeito é utilizada uma escala semântica diferencial bipolar, 

de sete pontos, desde “insucesso total” até “sucesso total”; 

 
No total são utilizados 11 itens. 
 
8.4.10 – ORIENTAÇÃO PARA A RELAÇÃO 

 
Seguidamente apresentaremos a forma como serão operacionalizadas as 

diferentes dimensões da construtura orientação para a relação. 

 
8.4.10.1 - Disponibilidade de recursos 
 

A disponibilidade de recursos para o desenvolvimento da relação é medida 

através de cinco itens; estes itens avaliam o nível de recursos financeiros 

(adaptado de Bello et al., 2003), humanos (idem),  de tempo e esforço gastos 

(adaptado de Jap e Ganesan, 2000; Helfert et al., 2001), tecnológicos 

(adaptado de Helfert et al., 2001), e de informação (idem), de que dispõem os 

responsáveis pela relação com o cliente. 

Para o efeito é usada uma escala de Likert adaptada, de sete pontos, desde 

“discordo totalmente” até “concordo totalmente”.  

 

8.4.10.2 – Tarefas de gestão da relação 
 

Além dos conjuntos de tarefas de gestão da relação propostos por Helfert et al. 

(2001), ou seja, actividades da troca, coordenação, resolução de conflitos e 

acomodação42, propomos uma nova tarefa de gestão da relação, a saber: a 

orientação para a satisfação do cliente, cuja inclusão foi anteriormente 

justificada. 

 

                                                 
42 No original “adaptação” 
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8.4.10.2.1 – Actividades da troca relacionadas com o produto/serviço 
 

Como actividades da troca relacionadas com o produto/serviço considerámos 

dois itens que contemplam a atenção prestada ao serviço pós-venda (adaptado 

de Zhao e Cavusgil, 2006; Narver e Slater, 1990) e a cedência atempada de 

informação útil (adaptado de Zhao e Cavusgil, 2006). Relativamente ao 

primeiro aspecto, é de referir que é um dos itens considerados por Narver e 

Slater (1990) para avaliação da orientação para o cliente; quanto ao segundo 

aspecto, Zhao e Cavusgil (2006) consideram que “os comportamentos de 

orientação para o cliente, por parte do fabricante, incluem “…proporcionar 

informação relevante e fidedigna...” 

Propomos ainda, como actividades da troca, duas das “funções directas” do 

fornecedor na relação (Walter et al., 2003): a função redução de custos para o 

cliente e a função qualidade. Da primeira retivemos um item que pretende 

avaliar a funcionalidade dos produtos entregues; da segunda, foi tido em conta 

um item que avalia o valor criado para o cliente pela entrega de produtos que 

apresentam uma boa relação qualidade/preço. Tal como Zhao e Cavusgil 

(2006), que  referem que um fornecedor orientado para o mercado deverá 

proporcionar os melhores produtos e serviços, considerámos serem estas duas 

das preocupações fundamentais de um fornecedor. As actividades da troca são 

assim avaliadas por quatro itens, sendo utilizada para o efeito uma escala de 

Likert adaptada, de sete pontos, desde “discordo totalmente” até “concordo 

totalmente”. 

 

8.4.10.2.2 – Problemas das actividades da troca  
 

Para o desenvolvimento dos itens a considerar neste ponto tivemos em conta 

os problemas com que os importadores se podem confrontar, com origem no 

desempenho das actividades do exportador, conforme relatados por Katsikeas 

e Dalgic (1995); entendemos que a resolução rápida destes problemas deve 

constituir uma preocupação dos exportadores orientados para o cliente. 

Foram considerados três itens que avaliam a celeridade com que o exportador 

resolve problemas logísticos, problemas com a qualidade da oferta e 

problemas de natureza burocrática (Katsikeas e Dalgic, 1995). 
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Foi ainda considerado um item que considera a forma como são esclarecidas 

as dúvidas e incertezas manifestadas pelo importador.  Tal deve-se ao facto da 

importância que a evitação da incerteza assume nas relações (Shankarmahesh 

et al., 2003) podendo dar lugar a problemas de adaptação (Joshi e Stump, 

1999) ou mesmo ao desfecho das relações. 

 

Para a avaliação dos problemas das actividades da troca é utilizada uma 

escala de Likert adaptada, de sete pontos, desde “discordo totalmente” até 

“concordo totalmente”. 

 

8.4.10.2.3 – Actividades da troca relacionadas com as pessoas envolvidas  
 

Estas actividades servem, segundo Helfert et al. (2002), para “construir 

relações pessoais entre parceiros, para melhor conhecimento mútuo e 

estabelecimento de laços sociais”. 

Foram utilizados dois itens que pretendem avaliar em que medida os parceiros 

abordam assuntos que não sejam de negócios e também a frequência com que 

os clientes são visitados (Helfert et al., 2002). 

Para a avaliação das actividades da troca relacionadas com as pessoas 

envolvidas é utilizada uma escala de Likert adaptada, de sete pontos, desde 

“discordo totalmente” até “concordo totalmente”. 

 

8.4.10.2.4 – Coordenação  
 

Por coordenação entendemos não só a coordenação inter-organizacional, isto 

é, “a sincronização de acções entre parceiros” (Helfert et al., 2001), mas 

também a coordenação interdepartamental da empresa exportadora (e.g. 

Pelham, 2000). A proposta que fazemos de consideração da coordenação 

interdepartamental baseia-se na bibliografia. Lambin (2000) refere que a 

orientação para o mercado “diz respeito a todas as funções da empresa”; 

igualmente tem sido referido que os processos-chave de negócios têm que 

estar internamente integrados e externamente alinhados com os processos 

correspondentes da empresa cliente (Day, 2000; Day e Van den Bulte, 2002), o 

que pressupõe coordenação interdepartamental e inter-organizacional. Por 
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outro lado, Ford e Hakansson (2006) argumentam que as várias áreas 

funcionais da empresa são afectadas e afectam as relações das empresas. 

 

Foram considerados dois itens que pretendem avaliar em que medida as partes 

discutem a repartição de tarefas entre si (Helfert et al., 2002) e os clientes 

partilham as necessidades deles com os fornecedores (Saxe e Weitz, 1982). 

Para avaliar o nível de coordenação interdepartamental foi incluído um item 

que pretende medir o nível de integração das várias funções, no sentido de 

responderem às necessidades dos clientes (Pelham, 2000). 

Para a avaliação é utilizada uma escala de Likert adaptada, de sete pontos, 

desde “discordo totalmente” até “concordo totalmente”. 

 

8.4.10.2.5 – Mecanismos de resolução de conflitos 
 

Para avaliar a forma como são resolvidos os conflitos na relação são propostos 

três itens. Dois itens foram adaptados de Helfert et al. (2001) e pretendem 

avaliar em que medida, em caso de conflito, os responsáveis pela relação 

defendem os interesses do exportador (escala invertida) e dão o tempo 

necessário para que não sejam tomadas decisões intempestivas. Um terceiro 

item pretende avaliar o tipo de atitudes que os responsáveis pela relação 

adoptam relativamente às queixas e reclamações do cliente (Piercy et al., 

1997). Entendemos que a atitude do exportador para com as 

queixas/reclamações que lhe são apresentadas é fundamental para a evitação 

de conflitos latentes ou mesmo manifestos. 

Para a avaliação é utilizada uma escala de Likert adaptada, de sete pontos, 

desde “discordo totalmente” até “concordo totalmente”. 

 
8.4.10.2.6 – Acomodação 
 

Por acomodação do fornecedor ao cliente, para satisfação das necessidades 

ou adaptação às capacidades do parceiro, entende-se aqui a manifestação de 

flexibilidade e a adopção de comportamentos de adaptação. Por flexibilidade 

entende-se os procedimentos de curto prazo, como sejam a aplicação não 

rígida de regras e políticas e a oferta de produtos modulares (Cannon e 

Homburg, 2001), com o fim de acomodar as alterações às necessidades dos 
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clientes (Nordeweir et al., 1990, citados por Cannon e Homburg, 2001). Por 

adaptação entende-se os procedimentos de longo prazo, como sejam 

“alterações permanentes nas regras e procedimentos para satisfazer 

necessidades particulares” (Cannon e Homburg, 2001) dos clientes. 

 

Para medir a flexibilidade do exportador são propostos quatro itens que visam 

avaliar a resposta a necessidades não habituais (Dwyer e Gassenheimer, 

1992), a flexibilidade aos pedidos (Homburg et al., 2002), a capacidade de pôr 

de lado os termos contratuais para resolver problemas (Johnson, 1999) e a 

adaptação do produto às necessidades de performance ou especificações 

(Nielson, 1998), do cliente. 

 

Para medir a adaptação do exportador são propostos quatro itens que visam 

avaliar as alterações introduzidas nos recursos humanos da empresa, no 

equipamento e ferramentas utilizadas (Cannon e Homburg, 2001), nos 

procedimentos de inventário e distribuição e no processo de produção (Doney 

e Cannon, 1997). 

Para a avaliação é utilizada uma escala de Likert adaptada, de sete pontos, 

desde “discordo totalmente” até “concordo totalmente”. 

 

8.4.10.2.7 – Orientação para a satisfação do cliente 
 

Para medir a orientação para a satisfação do cliente propomos quatro itens que 

visam avaliar se a empresa mede a satisfação dos clientes (adaptado de Zhao 

e Cavusgil (2006); Narver e Slater. 1990), se os níveis de satisfação dos 

clientes são comunicados  internamente a todos os departamentos, (adaptado 

de Kohli et al. (1993), citados por Deshpandé e Farley, 1998), se a empresa 

responde rapidamente à insatisfação dos clientes (adaptado de Pelham, 2000) 

e se o bom desempenho dos responsáveis pela relação é avaliado e 

recompensado (Katsikea e Skarmeas, 2003). 

Para a avaliação é utilizada uma escala semântica diferencial bipolar, de sete 

pontos, desde “nunca” até “sempre”. 
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8.4.11 – NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE DESTINO 

 

Para avaliação do nível de desenvolvimento do mercado de destino 

utilizaremos o Índice de Desenvolvimento Humano (Human Development 

Index), a seguir referido como HDI, um dos cinco índices usados no Relatório 

de Desenvolvimento Humano. A escolha deste índice deve-se ao facto de ser 

um índice composto, e portanto mais significativo do que qualquer indicador 

singular, e ainda à credibilidade do PNUD - Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento, de onde provém. 

 

As informações sobre a composição deste índice, bem como os valores que ele 

assume para cada país, foram retiradas do Human Development Report 2006. 

 

O HDI é uma medida de desenvolvimento humano que avalia o nível de 

desempenho de um país relativamente a três dimensões básicas de 

desenvolvimento, a saber:  

1 - uma vida longa e saudável, medida pela esperança de vida à nascença; 

2 - conhecimento, medido pela taxa de literacia entre adultos (com um peso de 

2/3) e pelo rácio de inscrições nos ensinos primário, secundário e superior 

(com um peso de 1/3); 

3 - um padrão de vida decente, medido pelo PIB per capita, em termos de 

paridade de poder de compra, expresso em dólares americanos. 

 

Para que o HDI possa ser calculado, são criados três índices: um índice de 

esperança de vida, um índice de educação e um índice de PIB.  

A performance, em cada dimensão, apresenta um valor entre zero e um, sendo 

fixados os valores máximo e mínimo para cada dimensão, e resulta da 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

      Valor actual – valor mínimo 

Índice (para cada dimensão) =  

      Valor máximo – valor mínimo 
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O HDI pode então ser calculado como a média aritmética dos três índices.  
 
 
8.5 - MÉTODO ANALÍTICO 
 
8.5.1 - INTRODUÇÃO 

A metodologia usada para avaliação empírica do modelo teórico desenvolvido 

na presente investigação consistiu na aplicação de Redes Neuronais Artificiais 

(RNA) aos dados resultantes dos inquéritos recebidos das empresas 

exportadoras, tendo sido implementado no software JavaNNS. 

No âmbito das RNA são utilizadas variantes do algoritmo Backpropagation 

(BP), nomeadamente o algoritmo Resilient Propagation (RPROP), sendo que, 

factores como o pré-processamento dos valores de entrada, a inicialização dos 

valores das conexões e a selecção da função erro, são também analisados. 

Com a aplicação das RNA pretendemos essencialmente construir uma rede 

com uma arquitectura adequada à simulação do modelo teórico que foi 

desenvolvido, a qual será submetida ao processo de aprendizagem, permitindo 

assim analisar as relações entre variáveis e/ou construturas do modelo, que 

são, neste paradigma, representadas pelos valores das conexões. 

A seguir serão apresentadas as razões da opção por esta metodologia. 

 

8.5.2 - REDES NEURONAIS ARTIFICIAIS (RNA) 

 

“As redes neuronais artificiais, com arquitecturas unidireccionais e treinadas 

com algoritmos de aprendizagem com supervisão têm sido aplicadas com 

sucesso na resolução de problemas de marketing e de economia” (Pires, 

2004). 

Particularmente importante para a presente investigação é o estudo de Wray et 

al. (1994), por constituir uma aplicação das RNA à análise de relações entre 

fornecedores e clientes; as vantagens desta abordagem sobre a regressão 

traduzem-se na dispensabilidade do conhecimento das relações entre as 

variáveis de entrada e de saída, as quais são definidas automaticamente pelas 

conexões na fase de aprendizagem, na maior robustez perante situações de 
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dados incompletos ou com perturbações e ainda a maior flexibilidade, 

possibilitando correlações e multicolinearidade, entre outras condições, que 

não são possíveis com a utilização de uma regressão. De salientar que as 

variáveis de saída, nesse estudo, são a satisfação do cliente com a relação e a 

confiança do cliente no fornecedor. Esse estudo permite concluir não só da 

aplicabilidade das RNA à situação em investigação, mas também da 

superioridade do método relativamente à regressão.  

De notar que, embora os modelos de equações estruturais sejam 

frequentemente utilizados para o teste empírico de modelos que envolvem 

relações fornecedor-cliente, o estudo de Davies et al. (1999) revela que ambas 

as técnicas são eficazes na modelação de variáveis latentes ou não 

observadas, argumento que é igualmente utilizado por Hackl e Westlund 

(2000), verificando-se mesmo a superioridade das RNA quando existe algum 

desconhecimento das relações entre variáveis. Em outro estudo, Davies et al. 

(2001) utilizaram de novo as RNA para identificação dos factores que 

concorrem para a satisfação dos consumidores. 

Venugopal e Baets (1994) estabelecem a comparação conceptual entre as 

RNA e as técnicas estatísticas aplicadas a vários estudos em marketing, 

nomeadamente, a regressão multivariável, a análise discriminante e a análise 

de clusters. Genericamente, o autor salienta que as RNA são uma alternativa 

viável às técnicas estatísticas referidas. As vantagens sobre a regressão são 

óbvias, não impondo o conhecimento da forma funcional da equação, evitando 

problemas metodológicos como por exemplo a multicolinearidade e a 

heteroscedasticidade. Relativamente à análise discriminante, ao contrário 

desta, as RNA não requerem pressupostos sobre a distribuição estatística dos 

dados e não necessitam iniciar o processo de aprendizagem em face de dados 

novos. A vantagem das RNA sobre a análise de clusters reside na sua 

robustez. Os autores salientam, contudo, algumas limitações das RNA, como 

sejam a determinação da arquitectura óptima e a dificuldade de interpretação 

dos resultados.  

Um estudo mais completo, de revisão de bibliografia para o período entre 1992 

e 1998, na área de gestão, foi efectuado por Vellido et al. (1999). Deste estudo 

é possível concluir que a arquitectura unidireccional treinada com o algoritmo 
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BP é predominante, representando setenta e quatro referências das noventa e 

três analisadas, sendo que somente catorze referências aplicam a 

aprendizagem sem supervisão.  

O estudo revelou as seguintes vantagens das RNA:  

1 - a capacidade de aprender mapeamentos não lineares complexos/aproximar 

qualquer função contínua (trinta e uma referências);  

2 - serem um método não paramétrico e não requererem pressupostos sobre a 

distribuição dos dados/função de mapeamento entre as variáveis de entrada e 

de saída (trinta referências);  

3 - serem muito flexíveis relativamente a dados incompletos, omissos e com 

perturbações/ tolerância a falhas.  

No entanto, algumas desvantagens foram também identificadas, a saber:  

1 - a ausência de suporte teórico explicativo das capacidades das RNA/as RNA 

serem como “caixas negras”;  

2 - a selecção da arquitectura e dos seus parâmetros não terem suporte 

teórico/ basear-se num procedimento de “tentativa-erro”;  

3 - o processo de aprendizagem nas RNA ser muito moroso.  

 

Também Adya e Collopy (1998), cuja revisão abrangeu estudos realizados 

entre 1988 e 1994, na área de gestão, analisaram a aplicabilidade das RNA 

segundo dois critérios, a saber: a eficácia da validação e a eficácia da 

implementação. O critério da eficácia da validação foi, por sua vez, decomposto 

nos critérios comparação com outros modelos com mérito reconhecido no 

âmbito do estudo, utilização de um conjunto de teste disjunto do conjunto de 

aprendizagem e utilização de um conjunto de teste com uma cardinalidade 

suficiente para permitir inferências. Também o critério da eficácia da 

implementação foi decomposto nos critérios verificação da convergência da 

RNA com o conjunto de aprendizagem, avaliação da capacidade de 

generalização com o conjunto de teste e estabilidade dos resultados utilizando 

conjuntos de aprendizagem e teste diferentes, construídos aleatoriamente, e 

executando várias vezes o algoritmo de aprendizagem.  
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Tendo sido analisados quarenta e oito estudos, os autores verificaram no 

entanto que somente onze cumpriam os critérios estabelecidos e destes, 

apenas oito concluíram da superioridade da performance das RNA 

relativamente aos métodos em comparação. Para os autores, uma RNA que 

cumpra os critérios de eficácia da validação e da implementação tem potencial 

de aplicação a problemas de previsão. 

Outro estudo (Krycha e Wagner, 1999), abrangendo o período entre 1990 e 

1996, na área de gestão e nomeadamente em marketing, complementa os 

estudos anteriores e introduz novas perspectivas.  

A arquitectura predominante é a unidireccional, verificando-se igualmente, em 

investigações mais recentes, uma tendência para a estimação de RNA mais 

pequenas. Uma outra verificação aponta para o predomínio da arquitectura 

com três camadas, ou seja, uma camada de entrada, uma camada interior e 

uma camada de saída; de referir que foi igualmente apurado que o algoritmo 

BP, segundo todas as suas variantes, é quase exclusivamente utilizado. 

Desta investigação pode concluir-se que as RNA têm sido aplicadas a 

problemas de gestão, exibindo melhor performance em classificação do que os 

métodos estatísticos tradicionais, sendo que, no que se refere à previsão 

apresentam performance equivalente  e performance inferior no que respeita à 

optimização; os autores advertem no entanto que a superioridade das RNA, 

como modelo, requer uma análise mais profunda e cuidada. 

A superioridade do algoritmo BP, quando comparada com outros métodos, 

manifestou-se também na previsão de falências de empresas, utilizando 

indicadores financeiros (Back et al., 1994; Shah e Murtaza, 2000). Aliás, 

segundo Atiya (2001), as RNA evidenciam uma performance superior aos 

outros métodos, nestas previsões, argumento que o autor suporta, quer através 

de revisão bibliográfica, quer através de resultados empíricos. 

Também em outras aplicações, como a previsão de uma recessão (Shaaf, 

2000), quando comparado com a regressão linear, o algoritmo BP evidenciou 

uma capacidade previsional muito superior.  

Num estudo de previsão do valor de habitações, Nguyen e Cripps (2001) 

comparam a performance das RNA treinadas com o algoritmo BP e a 
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regressão linear, concluindo que as primeiras exibem uma performance 

superior à da regressão linear múltipla, no caso de amostras grandes e médias, 

mas não no caso de amostras pequenas.  

O autor refere a dificuldade em calibrar adequadamente a RNA, em virtude do 

número de parâmetros a avaliar, ou seja, do número de camadas interiores, 

número de neurónios em cada camada, valor do coeficiente de aprendizagem e 

número de épocas de aprendizagem. 

As verificações de Liu et al. (2000) permitem igualmente concluir da 

superioridade da capacidade previsional das RNA quando comparadas com a 

regressão logística, pese embora a evidência de algumas desvantagens; 

assim, para o autor, constituem desvantagens a identificação das variáveis 

explicativas ou de aquelas que mais contribuem para a variação da variável 

dependente e também o facto de a especificação correcta de uma RNA ser  

baseada num processo experimental, moroso, de “tentativa-erro”. Numa 

aplicação a um caso de marketing directo, Potharst et al. (2002) comparam as 

RNA com os métodos CHAID (“Chi-squared Automatic Interaction Detector”) e 

com a regressão logística. Os resultados deste estudo evidenciam uma 

performance das RNA pelo menos equivalente à dos outros métodos, sendo 

que não se caracterizavam por tempos de aprendizagem muito grandes.  

A adequação da aplicação das RNA a problemas de marketing, mais 

precisamente para previsão de escolha em marketing directo, foram realizadas 

por Viaene et al. (2001) e Rao e Ali (2002). 

Também na área da publicidade é possível encontrar aplicações das RNA; 

refira-se o estudo de Curry e Moutinho (1993), que procuraram modelar as 

respostas dos decisores aos estímulos da publicidade. Os autores concluem da 

capacidade de previsão do modelo no que respeita às respostas aos estímulos 

de marketing, pese embora a desvantagem, relativamente a métodos 

alternativos, de uma abordagem do tipo “black box”, inerente às RNA. 

Ainda no âmbito do marketing, as RNA foram utilizadas para previsão de 

quotas de mercado de várias marcas (van Wezel e Baets, 1995; Gruca e 

Klemz, 1998), sendo verificada a sua superioridade, respectivamente, 

relativamente a modelos de regressão e ao modelo MCI (“Multiplicative 
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Competitive Interaction”). 

Outro estudo, de Ainscough e Aronson (1999), conseguiu modelar a previsão 

de vendas no retalho, utilizando as RNA, evidenciando a vantagem deste 

método sobre a regressão linear múltipla. No entanto, também estes autores 

chamam a atenção para questões como a interpretação do valor das conexões, 

o reconhecimento de quando a convergência se terá verificado, a recalibração 

de parâmetros e a dificuldade de escolha do melhor modelo. 

Embora o modelo Logit tenha sido amplamente aplicado em marketing, em 

particular na modelação do comportamento do consumidor, Currim (1982) 

apresenta razões que evidenciam que este modelo pode não ser adequado 

para solucionar alguns problemas em marketing.  

Em Goss e Ramchandani (1995), o modelo Logit Binário e a análise 

discriminante são comparados com as RNA, sendo que esta comparação é 

feita em amostras pequenas, o que se reveste de particular importância se 

atendermos ao facto de que das RNA tem sido referido, na bibliografia, que 

apresentam baixa performance precisamente em amostras de reduzida 

dimensão. Não obstante, os resultados do estudo evidenciam que as RNA 

geram uma percentagem de classificações incorrectas menor do que o modelo 

Logit Binário. Sendo certo que nenhum dos modelos é isento de desvantagens, 

das quais os autores salientam, para as RNA, a ausência de uma teoria formal 

na identificação da arquitectura óptima e a dificuldade em interpretar os 

resultados  obtidos, também o modelo Logit Binário apresenta a desvantagem, 

relativamente às RNA, de ser necessário especificar a relação funcional entre 

as variáveis independentes e dependentes. 

A escolha da marca tem sido outra área de marketing  que tem gerado 

investigação sobre a comparação entre RNA e modelos de escolha discreta 

(e.g. Agrawal e Schorling, 1996); neste estudo, as RNA evidenciaram, de uma 

maneira geral, melhor capacidade previsional do que o modelo Logit 

Multinomial. 

 



Pág. - 397 - 

8.5.3 - AMOSTRA  PREPARADA PARA AS RNA 

 

Para validar a adequação do modelo teórico, procedeu-se à aplicação deste à 

amostra construída com os dados provenientes dos inquéritos. A amostra, 

constituída por 203 observações, de outra tantas empresas, foi anteriormente 

caracterizada. Para o efeito, foi implementado um modelo cuja amostra inclui 

os seguintes pares de vectores: 

Variáveis de entrada Variáveis de saída 
Modelo 

59 11 

 

O quadro seguinte (Quadro 25) contém a descrição das variáveis de entrada e 

de saída, sendo essas variáveis agrupadas nas respectivas construturas. De 

notar que as variáveis Orientação Estratégica (OE) e Interface (INTERF), por 

serem do tipo nominal, passaram, cada uma delas, respectivamente, a quatro 

variáveis binárias. 

Quadro 25 – Descrição das variáveis 

Posições do 
questionário 

Construtura Descrição da variável Sigla 

E a) - E f) EMPENHAMENTO       Empenhamento – dimensão 1 EMP1 

 “       Empenhamento – dimensão 2 EMP2 

 “       Empenhamento – dimensão 3 EMP3 

 “       Empenhamento – dimensão 4 EMP4 

 “       Empenhamento – dimensão 5 EMP5 

 “       Empenhamento – dimensão 6 EMP6 

F a) – F k) CONFIANÇA Confiança – dimensão 1 CONF1 

 “ Confiança – dimensão 2 CONF2 

 “ Confiança – dimensão 3 CONF3 

 “ Confiança – dimensão 4 CONF4 

 “ Confiança – dimensão 5 CONF5 

 “ Confiança – dimensão 6 CONF6 

 “ Confiança – dimensão 7 CONF7 
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 “ Confiança – dimensão 8 CONF8 

 “ Confiança – dimensão 9 CONF9 

 “ Confiança – dimensão 10 CONF10 

 “ Confiança – dimensão 11 CONF11 

J a) – J e) ORIENT. RELAÇÃO Disponibilidade de Recursos 1 REC1 

 “ Disponibilidade de Recursos 2 REC2 

 “ Disponibilidade de Recursos 3 REC3 

 “ Disponibilidade de Recursos 4 REC4 

 “ Disponibilidade de Recursos 5 REC5 

L a) – L d) ORIENT. RELAÇÃO Problemas actividades da troca 1 PROB1 

 “ Problemas actividades da troca 2 PROB2 

 “ Problemas actividades da troca 3 PROB3 

 “ Problemas actividades da troca 4 PROB4 

L e) – L h) ORIENT. RELAÇÃO Actividades da troca relacionadas c/ 

produto/serviço 1 QUAL1 

 “  Actividades da troca relacionadas c/ 

produto/serviço 2 QUAL2 

 “  Actividades da troca relacionadas c/ 

produto/serviço 3 QUAL3 

 “  Actividades da troca relacionadas c/ 

produto/serviço 4 QUAL4 

M a) – M b) ORIENT. RELAÇÃO Actividades da troca relacionadas c/ 

pessoas envolvidas  1 COM1 

 “ Actividades da troca relacionadas c/ 

pessoas envolvidas 2 COM2 

N a) – N c) ORIENT. RELAÇÃO Coordenação 1 COOR1 

 “ Coordenação 2 COOR2 

 “ Coordenação 3 COOR3 

O a) – O d) ORIENT. RELAÇÃO Orientação p/ satisfação do cliente 1 SAT1 

 “ Orientação p/ satisfação do cliente 2 SAT2 

 “ Orientação p/ satisfação do cliente 3 SAT3 

 “ Orientação p/ satisfação do cliente 4 RECP1 
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P a) – P d) ORIENT. RELAÇÃO Mecanismos resolução de conflitos 1 CONFL1 

 “ Mecanismos resolução de conflitos 2 CONFL2 

 “ Mecanismos resolução de conflitos 3 CONFL3 

 “ Mecanismos resolução de conflitos 4 CONFL4 

Q a) – Q d) ORIENT. RELAÇÃO Acomodação: Flexibilidade 1 FLEX1 

 “ Acomodação: Flexibilidade 2 FLEX2 

 “ Acomodação: Flexibilidade 3 FLEX3 

 “ Acomodação: Flexibilidade 4 FLEX4 

Q e) – Q h) ORIENT. RELAÇÃO Acomodação: Adaptação 1 ADAP1 

 “ Acomodação: Adaptação 2 ADAP2 

 “ Acomodação: Adaptação 3 ADAD3 

 “ Acomodação: Adaptação 4 ADAP4 

R 1 – R 4 INTERFACE 

Interface 

INTERF (4 

variáveis) 

S1 - S 8 ORIENTAÇÃO 

ESTRATÉGICA Orientação Estratégica 

OE (4 

variáveis) 

H1 a) – H1 c) PERFORMANCE Performance das vendas 1 PERFEV1 

 “ Performance das vendas 2 PERFEV2 

 “ Performance das vendas 3 PERFEV3 

H2 d) “ Performance Global PERFGL 

H3 e) – H3 h) “ Performance Geral 1 PERFGR1 

 “ Performance Geral 2 PERFGR2 

 “ Performance Geral 3 PERFGR3 

 “ Performance Geral 4 PERFGR4 

H4 i) – H4 k) “ Satisfação com a Performance 1 PERFST1 

 “ Satisfação com a Performance 2 PERFST2 

 “ Satisfação com a Performance 3 PERFST3 

 

As variáveis de saída/dependentes são em número de onze e correspondem 

às várias dimensões da avaliação da performance de exportação. Para cada 

registo, as diversas variáveis assumem o respectivo valor da escala de 

intervalo.  
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8. 5. 4 - DESCRIÇÃO DAS SIMULAÇÕES DAS RNA 

 

As simulações das RNA seguiram princípios específicos definidos nas fontes 

de informação susceptíveis de calibrar devidamente uma RNA. Em 

consequência, foi escolhida uma arquitectura unidireccional com duas camadas 

especiais (entrada e saída). O número de camadas interiores representa a 

estrutura do próprio modelo que se pretende avaliar, tendo para o efeito três 

camadas interiores. Saliente-se, todavia, que a arquitectura não é baseada na 

tradicional e típica estrutura de ligações completas, isto é, todos os neurónios 

de uma determinada camada estão interligados com todos os neurónios da 

camada precedente e da camada seguinte. 

A identificação da arquitectura óptima de uma RNA, para solucionar um 

problema, é um processo “tentativa-erro”, no qual se procura identificar o 

número de neurónios e o tipo de função activação, para cada camada interior. 

O número de neurónios das camadas de entrada e de saída é implicitamente 

definido pelo número de variáveis de entrada e de saída, enquanto a função 

activação para as camadas interiores foi sempre a função activação logística. 

Os valores iniciais das conexões foram inicializados aleatoriamente com 

valores entre -1 e 1 e as variáveis de entrada foram normalizadas com média 

zero e desvio unitário, para obtenção de uma convergência mais rápida e 

robusta. 

A função erro seleccionada para a fase de aprendizagem foi a função erro 

média do erro quadrado: 

 { } { }( )2

1

1 N
M

i
E MEQ t i a i

N =

= = −∑  

Na fase de aprendizagem foi utilizada a forma de regularização para evitar o 

overfitting na RNA, ficando o número de épocas limitado a 50,000. Os valores 

obtidos para as conexões são os valores médios resultantes de trinta 

simulações do algoritmo RPROP. 
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Com a finalidade de avaliar a capacidade previsional, o modelo foi 

reestruturado, tendo sido analisado com recurso ao software “Clementine”. 

Para o efeito, a arquitectura unidireccional e com conexões completas foi 

definida por: uma camada de entrada que representa as variáveis 

independentes; uma camada interior constituída por vários neurónios; uma 

camada de saída representativa das variáveis dependentes, isto é, as 

diferentes dimensões da performance. 

 
 
8.6 – O MODELO PARA TESTE EMPÍRICO 
 
Atendendo à complexidade do modelo teórico e à dimensão da amostra que foi 

possível obter, verifica-se que o número de variáveis de entrada, variáveis de 

saída e de conexões é elevado. Assim, propomo-nos testar empiricamente um 

modelo simplificado a que foram retiradas as variáveis moderadoras que 

compõem a “envolvente da relação” e a “envolvente de mercado”. O modelo 

para teste empírico será então o que a seguir se apresenta (Figura 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Modelo para teste empírico 
 

 
ORIENTAÇÃO  

para a  
RELAÇÃO  INTERFACE 
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do EXPORTADOR 

 ORIENTAÇÃO  
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 QUALIDADE 
da RELAÇÃO 
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CAPÍTULO 9 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 
 
Neste capítulo examinaremos os resultados do estudo empírico, relatando e 

interpretando os outputs obtidos pela aplicação de Redes Neuronais Artificiais 

à amostra recolhida. Analisaremos e interpretaremos a capacidade previsional 

do modelo e os pesos das variáveis para a formação de cada construtura; 

seguidamente proceder-se-á à validação ou infirmação justificada das 

hipóteses formuladas no Capítulo 7. 

 
9.1 – CAPACIDADE PREVISIONAL DO MODELO 
 

Conforme foi referido, analisámos a capacidade previsional do modelo, com 

recurso ao software “Clementine”. 

Os resultados obtidos evidenciaram que a RNA tem uma capacidade 

previsional de 85% na identificação da performance de uma empresa, perante 

os dados de entrada, isto é, a RNA consegue classificar correctamente 85% 

das empresas quanto à sua performance. 

 

9.2 – ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA VARIÁVEL PARA A 
FORMAÇÃO DAS CONSTRUTURAS DE 2ª ORDEM QUE INTEGRAM A 
CONSTRUTURA DE 1ª ORDEM “ORIENTAÇÃO PARA A RELAÇÃO” 
 

9.2.1 – CONSTRUTURA “DISPONIBILIDADE DE RECURSOS” 

 

Considerámos e, em devida altura justificámos, que a construtura 

“disponibilidade de recursos” deveria integrar as variáveis “recursos 

financeiros”, “recursos humanos”, “tempo e esforço despendidos”, “recursos 

tecnológicos e de produção” e “recursos de informação”, dedicados pelo 

fornecedor a cada relação com o terceiro mais importante cliente estrangeiro. 

No quadro abaixo (Quadro 26) estão reproduzidos os valores das conexões 

entre cada uma destas variáveis e a construtura “disponibilidade de recursos”. 
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Quadro 26 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 
disponibilidade de recursos 

 

Note-se que o recurso “tempo e esforços despendidos” apresenta uma 

influência muito forte sobre a construtura, seguido da variável “recursos 

financeiros” e, exibindo uma influência fraca, embora positiva, a variável 

“recursos de informação”.  

A variável “recursos humanos” apresenta uma influência praticamente nula 

sobre a construtura.  A possível explicação poderá residir no facto de as 

empresas, independentemente de estarem ou não orientadas para a relação, 

terem de disponibilizar os recursos humanos necessários ao cumprimento das 

encomendas em tempo útil, isto é, a discricionariedade na afectação deste 

recurso pode ser pequena. 

No que respeita à variável “recursos tecnológicos e de produção”, a exibição de 

uma relação negativa, embora fraca, poderá ser explicada pelas mesmas 

razões apresentadas para a variável “recursos humanos”. Na verdade, os 

recursos que exibem uma influência mais forte sobre a construtura são aqueles 

cuja discricionariedade na utilização é maior. 

 
9.2.2 – CONSTRUTURA “PROBLEMAS DAS ACTIVIDADES DA TROCA” 

 
As variáveis consideradas como constitutivas da construtura “problemas das 

actividades da  troca” foram a resolução de “problemas logísticos”, “problemas 

com a qualidade”, “problemas burocráticos” e esclarecimento de “dúvidas e 

incertezas do cliente”. Os valores das conexões entre as variáveis e a 

construtura são mostrados no quadro abaixo (Quadro 27). 

 
 
 
 

Item 1 – Recursos financeiros 0.332 
Item 2 – Recursos humanos -0.07 
Item 3 – Tempo e esforço despendidos 1.238 
Item 4 – Recursos tecnológicos e de produção -0.182
Item 5 – Recursos de informação 0.184 

 
Disponibilidade  

de 
Recursos 
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Quadro 27 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 
problemas das actividades da troca 

 

 

 

 

De salientar a conexão muito forte entre a variável esclarecimento das “dúvidas 

e incertezas do cliente” com a construtura “problemas das actividades da 

troca”.  

As construturas resolução de “problemas logísticos” e resolução de “problemas 

burocráticos” exibem valores moderados de conexão com a construtura. Já a 

variável resolução de “problemas com a qualidade” exibe um sinal negativo 

moderadamente forte. Este resultado leva-nos a pensar que a resolução de 

problemas com a qualidade poderá estar mais associada a uma orientação 

para a produção do que a uma orientação para a relação. 

 
9.2.3 – CONSTRUTURA “ACTIVIDADES DA TROCA RELACIONADAS COM O PRODUTO/ 
SERVIÇO 

 
As variáveis que considerámos como susceptíveis de integrar a construtura  

“actividades da troca relacionadas com o produto/serviço” foram a “atenção ao 

serviço pós-venda”, a “relação qualidade-preço” do produto, a “funcionalidade 

do produto” e a “prestação de informação”, cujos valores das conexões são 

apresentados a seguir (Quadro 28). 

 
Quadro 28 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 

actividades da troca relacionadas com o produto/serviço 

 

Como se  evidencia, duas destas variáveis apresentaram uma conexão positiva 

forte com a construtura “actividades da troca relacionadas com o 

Item 1 – Problemas logísticos 0.361 
Item 2 – Problemas com a qualidade -0.325
Item 3 – Problemas burocráticos 0.298 
Item 4 – Dúvidas e incertezas do cliente 1.361 

Problemas 
das 

actividades 
da troca 

Item 1 – Atenção ao serviço pós-venda -1.337 
Item 2 – Relação qualidade – preço 1.134 
Item 3 – Funcionalidade dos produtos 0.321 
Item 4 – Prestação de informação 0.96 

Actividades  
relacionadas 
com o produto 
/serviço 
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produto/serviço”, enquanto a variável “funcionalidade dos produtos” apresenta 

uma conexão moderadamente forte. 

De certa forma  surpreendente é o valor fortemente  negativo da conexão entre 

a variável “atenção ao serviço pós-venda e a construtura. No entanto, se 

atendermos a que a amostra é constituída em mais de dois terços por 

distribuidores, situados em países estrangeiros e maioritariamente 

compradores de produtos simples ou básicos, mais facilmente se 

compreenderá que, neste contexto, o serviço pós-venda não fará, 

provavelmente, grande sentido como actividade da troca. 

 
9.2.4 – CONSTRUTURA “COORDENAÇÃO” 

 
Na operacionalização da construtura “coordenação” considerámos duas 

variáveis que pretendem traduzir a coordenação entre as empresas 

exportadora e importadora e uma variável que reflecte o nível de coordenação 

inter-funcional do exportador. Os valores obtidos para as conexões entre 

variáveis e construtura são exibidos a seguir (Quadro 29). 

 

Quadro 29 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 
coordenação 

 
 
 

 

 

Atente-se na forte conexão da variável “integração funcional” com a construtura 

coordenação, o que vem validar a nossa opção de a considerar. Também a 

variável “preocupação com a partilha das necessidades”, por parte dos clientes, 

revela uma conexão moderada com a construtura. Já a variável “divisão de 

tarefas com o cliente” apresenta uma conexão de sinal negativo com a 

construtura. Tal poderá dever-se ao facto de em apenas 29.5% das situações a 

especificação do produto ser estabelecida em conjunto, casos em que poderá  

ser mais relevante a divisão de tarefas. Nas restantes situações, 

provavelmente, esta divisão é natural ou então é estabelecida uma vez, no 

início do contrato, mantendo-se ao longo do tempo. 

Item 1 – Divisão de tarefas com o cliente -0.104 
Item 2 – Integração funcional 0.964 
Item 3 – Preocupação c/ partilha  necessidades 0.358 

 
Coordenação 
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9.2.5 – CONSTRUTURA “ACTIVIDADES DA TROCA RELACIONADAS COM AS PESSOAS 

ENVOLVIDAS ” 

 
Na definição da construtura “actividades da troca relacionadas com as pessoas 

envolvidas” considerámos dois aspectos: a “socialização com o cliente” e as 

“visitas regulares ao cliente”; se esta última variável apresenta um valor de 

conexão forte com a construtura, a primeira apresenta um valor praticamente 

nulo, conforme se evidencia no quadro abaixo (Quadro 30). Se atentarmos na 

pergunta que é feita, ela não permite conhecer a frequência com que “os 

assuntos que não os de negócios” são abordados ou a importância que 

assumem; assim sendo, é possível que a comunicação se cinja a assuntos de 

negócios e, esporadicamente, outros assuntos sejam abordados 

superficialmente, apenas por cortesia. 

 

Quadro 30 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 
actividades relacionadas com as pessoas 

 
 
9.2.6 – CONSTRUTURA “MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS”      

 
A nossa proposta de conceptualização da construtura “mecanismos de 

resolução de conflitos” inclui quatro variáveis, a saber: “defesa dos interesses 

da empresa exportadora” (escala invertida), a concessão de “tempo para a 

situação acalmar”, a tentativa de obter um “compromisso aceitável para ambas 

as partes” e a assunção de uma “atitude positiva para com as queixas/ 

reclamações”, cujos valores de conexão com a construtura são exibidos abaixo 

(Quadro 31). O valor de conexão desta última variável com a construtura é 

muito forte, evidenciando a sua importância. O valor de conexão forte, 

negativo, da variável “defesa dos interesses da empresa” com a construtura 

corresponde ao sinal esperado, uma vez que a escala utilizada é invertida. O 

valor de conexão entre a variável “tempo para a situação acalmar” e a 

Item 1- Socialização com o cliente 0.015 
Item 2 – Visitas regulares ao cliente 0.748 

Actividades 
relacionadas 
com pessoas 



Pág. - 408 - 

construtura é moderadamente forte. No que respeita à conexão entre a 

tentativa de obtenção de um “compromisso aceitável para ambas as partes”, o 

valor encontrado é praticamente igual a zero. Somos levados a pensar que as 

tentativas para alcançar um compromisso aceitável para ambas as partes pode 

não significar que esse compromisso seja alcançado ou mesmo desejado pelo 

cliente, o que pode acontecer, por exemplo, em situações de grande assimetria 

da dependência, como é o caso da amostra recolhida. Assim sendo, estas 

tentativas podem não ser bem aceites pelos clientes. 

 

Quadro 31 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 
mecanismos de resolução de conflitos 

 
 
9.2.7 – CONSTRUTURA “ORIENTAÇÃO PARA A SATISFAÇÃO DO CLIENTE” 

 
As variáveis que considerámos como susceptíveis de integrar a construtura  

“orientação para a satisfação do cliente” foram a “avaliação da satisfação do 

cliente”, a “comunicação interna dos níveis de satisfação”, a “resposta rápida à 

insatisfação” e a “recompensa dos empregados pelo desempenho”. Como se 

pode verificar no quadro abaixo (Quadro 32), todas as variáveis excepto, 

surpreendentemente, a “avaliação da satisfação do cliente”, apresentam 

valores das conexões moderados a fortes.  

 

Quadro 32 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 

orientação para a satisfação do cliente 

 

Esta verificação poderá significar que a orientação para a satisfação do cliente 

é mais bem explicada pelas acções de resposta à, e de prevenção da, 

Item 1- Defesa interesses empresa (esc. invertida) -0.686 
Item 2 – Tempo para a situação acalmar 0.44 
Item 3 – Compromisso para ambas as partes -0.068 
Item 4 – Atitude positiva p/ c/ queixas/ reclamações 1.099 

Mecanismos  
Resolução 
de  
Conflitos 

Item 1 – Avaliação da satisfação do cliente -0.032 
Item 2 – Comunicação interna níveis de satisfação 0.521 
Item 3 – Resposta rápida à insatisfação 0.487 
Item 4 – Recompensa empregados p/ desempenho 0.745 

Orientação 
para a 
satisfação 
do cliente 
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insatisfação, e de assunção de procedimentos para repor a satisfação, do que 

a sua mera avaliação.  

 
9.2.8 – CONSTRUTURA “FLEXIBILIDADE” 

 
Na concepção da construtura “flexibilidade” considerámos quatro variáveis que 

traduzem a “disponibilidade para fazer alterações não habituais”, a “flexibilidade 

aos pedidos do cliente”, a disposição em “ceder em termos contratuais”, 

quando necessário, e a “adaptação do produto” às necessidades do cliente, 

cujos valores das conexões com a construtura são apresentados no quadro 

abaixo (Quadro 33). 

A variável que apresenta um valor de  conexão mais forte com a construtura é 

a variável “flexibilidade aos pedidos dos clientes”. Com valores de conexão 

mais fracos, embora positivos, aparecem as variáveis “disponibilidade para 

fazer alterações não habituais” e “adaptação do produto”. A variável disposição 

para “ceder em termos contratuais” exibe um valor de conexão muito pequeno 

com a construtura. Pensamos que esta verificação possa ser explicada pelo 

facto de a vontade em prescindir de certas condições contratuais poder estar 

mais associada à dependência do exportador do que à flexibilidade, isto é, o 

exportador “ter que ceder” em lugar de “ter vontade em ceder”. 

 
Quadro 33 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 

flexibilidade 

 
9.2.9 – CONSTRUTURA “ADAPTABILIDADE” 

 

A nossa proposta de conceptualização da construtura “adaptabilidade” inclui as 

variáveis “alteração nos recursos humanos”, “alteração nos procedimentos de 

inventário/distribuição”, “alteração nos equipamentos e ferramentas” e 

“adaptação do processo produtivo”, sendo os valores de conexão com a 

construtura apresentados no quadro abaixo (Quadro 34).  Todas as variáveis, 

Item 1- Disponibilidade p/ alterações não habituais 0.246 
Item 2 – Flexibilidade aos pedidos do cliente 0.663 
Item 3 – Ceder em termos contratuais 0.048 
Item 4 – Adaptação do produto 0.126 

 
Flexibilidade 
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excepto a variável “alteração nos procedimentos de inventário/distribuição, 

apresentam valores de conexão positivos com a construtura. A explicação 

poderá residir no facto de as alterações aos procedimentos de 

inventário/distribuição possam ser alterações menores e/ou feitas no início do 

contrato e assumidas a partir de aí para encomendas futuras.  

 
Quadro 34 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 

adaptabilidade 

 

 
9.3 – ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA CONSTRUTURA DE 2ª 
ORDEM PARA A FORMAÇÃO DA CONSTRUTURA DE 1ª ORDEM 
“ORIENTAÇÃO PARA A RELAÇÃO” 
 

Os resultados da contribuição das construturas de segunda ordem para a 

formação da construtura “orientação para a relação” são francamente 

favoráveis e validam, na generalidade, as opções tomadas, conforme se pode 

ver no quadro abaixo (Quadro 35).  

As construturas de segunda ordem “actividades relacionadas com as pessoas 

envolvidas”, “coordenação” e “mecanismos de resolução de conflitos” exibem 

valores de conexão muito fortes com a construtura “orientação para a relação”; 

as construturas “problemas das actividades da troca”, “orientação para a 

satisfação do cliente” e “flexibilidade” apresentam valores de conexão fortes 

com a construtura de  primeira ordem, enquanto a construtura “disponibilidade 

de recursos” apresenta um valor de conexão moderado com a “orientação para 

a relação”. No que respeita à conexão entre a construtura “adaptabilidade” e a 

construtura de primeira ordem, a conexão exibida, embora positiva, apresenta 

um valor baixo. Já a conexão entre as “actividades relacionadas com o 

produto/serviço” e a orientação para a relação exibe um sinal negativo. Tal 

facto poderá significar que esta construtura que, recorde-se, integra as 

variáveis “atenção ao serviço pós-venda”, “relação qualidade–preço”, 

“funcionalidade dos produtos” e “prestação de informação”, fará mais sentido 

Item 1- Alteração nos recursos humanos 0.637 
Item 2 -  “  procedimentos de inventário/distribuição -0.21 
Item 3 – “  equipamentos e ferramentas 0.585 
Item 4 – Adaptação do processo produtivo 0.263 

 
Adaptabilidade 
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como parte de uma orientação para o produto, em vez de uma orientação para 

a relação.  

De salientar a forte valor de conexão entre a “orientação para a satisfação do 

cliente” – cuja concepção é inteiramente nova - e a “orientação para a relação”, 

validando a nossa proposta de a considerar; atente-se também no facto de o 

valor da conexão entre a construtura “flexibilidade” e a construtura “orientação 

para a relação” ser consideravelmente superior ao exibido pela conexão entre  

a construtura “adaptabilidade” e a construtura “orientação para a relação”, 

podendo significar que as alterações circunstanciais são mais relevantes, para 

a orientação para a relação, do que as alterações estruturais. 

 
Quadro 35 - Contribuição das construturas de segunda ordem para a formação 

da construtura orientação para a relação 

 

 

9.4 – ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA VARIÁVEL PARA A 
FORMAÇÃO DA CONSTRUTURA “CONFIANÇA” 
 

Na conceptualização da construtura “confiança” foram considerados onze itens, 

representando as dimensões credibilidade (“franqueza na relação com o 

cliente”, “fazer promessas fiáveis”, “ser verdadeiro nas afirmações” e ter 

“profissionalismo no desempenho”) e benevolência (“partilha de ideias, 

sentimentos e expectativas” pelo cliente, “ser visto como um amigo”, manifestar 

“preocupação com o negócio do cliente”, “estar ao lado do cliente”, “ter 

presentes os melhores interesses do cliente” e prestar “apoio ao cliente quando 

Disponibilidade de recursos 0.393 

Problemas das actividades da troca 0.651 

Actividades relacionadas c/ produto /serviço -0.464

Actividades relacionadas c/ pessoas envolvidas 0.936 

Coordenação 0.979 

Orientação para a satisfação do cliente 0.656 

Mecanismos de resolução de conflitos 0.812 

Flexibilidade 0.681 

Adaptabilidade 0.146 

 
 
 
ORIENTAÇÃO 

PARA A 
RELAÇÃO 
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as circunstâncias mudam”). Incluímos ainda um item que avalia a “confiança 

em geral”. Os valores das conexões entre cada um destes itens e a construtura 

“confiança” são exibidos no quadro abaixo (Quadro 36). 

 
Quadro 36 - Contribuição das variáveis para a formação da construtura 

confiança 

 

De realçar os valores de conexão muito fortes entre as variáveis que 

consubstanciam a “preocupação com o negócio do cliente” e “ter presentes os 

melhores interesses do cliente” com a construtura confiança; as variáveis 

“franqueza na relação com o cliente” e “profissionalismo no desempenho” 

apresentam valores de conexão fortes com a construtura, e as variáveis “ser 

verdadeiro nas afirmações”, “partilha de ideias, sentimentos e expectativas” 

(pelo cliente) e prestação de ”apoio quando as circunstâncias mudam” exibem 

valores de conexão moderados. A conexão entre a variável “estar ao lado do 

cliente” exibe um valor de conexão fraco, enquanto os valores das conexões 

das variáveis “confiança em geral” e “fazer promessas fiáveis”, com a 

construtura, são, respectivamente, ligeiramente positivo e negativo. A 

explicação para a primeira situação poderá ser que a “confiança em geral”, 

como factor explicativo da confiança, é prejudicada pela presença de outros 

dez itens que traduzem aspectos específicos da confiança. Outra explicação 

possível é apresentada por Wilson (1995), para quem a inclusão da confiança 

nem sempre funciona como previsto, o que pode resultar do facto de os 

informantes, quando questionados sobre as suas percepções de confiança 

numa relação, responderem tendo em mente o nível presente de confiança 

(Anderson e Narus, 1990), isto é, fazendo uma avaliação estática da confiança, 

Item 1 – Franqueza na relação com o cliente 0.561 
Item 2 – Fazer promessas fiáveis -0.068 
Item 3 – Ser verdadeiro nas afirmações 0.394 
Item 4 – Profissionalismo no desempenho 0.511 
Item 5 – Partilha ideias, sentimentos, expectativas 0.264 
Item 6 – Ser visto como um amigo -0.299 
Item 7 – Preocupação com o negócio do cliente 0.918 
Item 8 – Estar ao lado do cliente 0.117 
Item 9 – Ter presente os melhores interesses 1.276 
Item 10 – Apoio quando circunstâncias mudam 0.215 
Item 11 – Confiança em geral 0.015 

 
 
 
 
 
CONFIANÇA
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o que pode introduzir desvios devido à não consideração da dinâmica do 

historial desta variável relacional (Marshall, 2003). 

Já a explicação para a segunda situação, isto é, a evidência de um valor de 

conexão praticamente nulo entre a variável “fazer promessas fiáveis” e a 

construtura confiança, poderá significar que, quando comparada com a 

verdade das afirmações (item 3) ou a franqueza na relação com o cliente (item 

1), a fazer promessas pode não ser muito relevante. Uma explicação possível 

para o sinal negativo da conexão entre “ser visto como um amigo” poderá 

residir na falta de precisão do conceito, tanto mais que, recorde-se, se está a 

avaliar a putativa amizade do cliente, ademais estrangeiro, ao fornecedor, na 

perspectiva deste último. 

 

9.5 – ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA VARIÁVEL PARA A 
FORMAÇÃO DA CONSTRUTURA “EMPENHAMENTO” 
 
Na concepção da construtura “empenhamento” considerámos as dimensões 

afectiva, de continuidade e comportamental. Para avaliar a dimensão afectiva 

usámos três itens (“sentido mútuo de unidade”, o fornecedor ser “considerado 

um aliado importante” e “desenvolvimento de uma relação próxima”); para 

avaliar a dimensão de continuidade utilizámos dois itens (“existência de boa 

relação e convicção de  que o cliente continuará a comprar” e “vontade do 

cliente em continuar a relação”); para avaliar a dimensão comportamental 

utilizámos um item (“resposta rápida do cliente às solicitações”).  

Os valores das conexões, entre as variáveis e a construtura que as integra, são 

exibidos no quadro abaixo (Quadro 37). 

 

Quadro 37 – Contribuição das variáveis para a formação da construtura 
empenhamento 

Item 1 -  Vontade do cliente em continuar a relação 0.367 
Item 2 – Resposta rápida do cliente às solicitações -1.854
Item 3 – Sentido mútuo de unidade  0.505 
Item 4 – Considerado aliado importante (p/ cliente) -0.341
Item 5 – Desenvolvimento de relação próxima 1.127 
Item 6 – Existência de boa relação e convicção de  
que o cliente continuará a comprar 

-0.054

 
 
 
EMPENHAMENTO 

 



Pág. - 414 - 

Note-se que os itens que representam a dimensão afectiva do empenhamento 

apresentam valores de conexão forte e muito forte com a construtura, 

excepção feita à variável que avalia em que medida o fornecedor é 

considerado como um aliado importante pelo cliente, a qual exibe mesmo um 

sinal negativo. Uma explicação possível poderá remeter para o facto de os 

clientes serem esmagadoramente distribuidores, frequentemente de produtos 

básicos, exibindo uma vantagem na dependência, – assim ditou a amostra 

recolhida - não atribuírem importância ao estabelecimento de alianças com 

fornecedores que podem facilmente substituir. 

No que respeita aos itens que pretendem avaliar a dimensão de 

empenhamento de continuidade, enquanto o item que avalia a “vontade do 

cliente em continuar a relação” exibe um valor de conexão moderado, o item 

que visa avaliar a existência de uma “boa relação e a convicção de que o 

cliente continuará a comprar” evidencia um valor de conexão praticamente nulo 

com a construtura, o que poderá reforçar o argumento anteriormente 

apresentado. 

O item “resposta rápida do cliente às solicitações” apresenta um valor de 

conexão fortemente negativo. Pensamos que, atendendo às características da 

amostra, as solicitações que o fornecedor possa fazer ao cliente sejam pouco 

frequentes ou sobre aspectos sem grande importância, podendo a resposta 

rápida do cliente revelar mais do que empenhamento, uma situação de 

dependência do cliente, cenário não habitual na amostra. 

 

9.6 – ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DAS CONSTRUTURAS DE SEGUNDA 
ORDEM “CONFIANÇA” E “EMPENHAMENTO” PARA A FORMAÇÃO DA 
CONSTRUTURA DE PRIMEIRA ORDEM “QUALIDADE DA RELAÇÃO” 
 

Conforme esperado, e evidenciado no quadro abaixo (Quadro 38) a construtura 

de segunda ordem “confiança” evidencia um valor de conexão moderado, 

positivo, com a construtura de primeira ordem “qualidade da relação, 

confirmando os pressupostos teóricos que conduziram à sua consideração. 
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Quadro 38 – Contribuição das construturas confiança e empenhamento para a 
formação da construtura qualidade da relação 

CONFIANÇA 0.315 
EMPENHAMENTO -0.356

QUALIDADE 
DA 
RELAÇÃO 

 

Já a construtura de segunda ordem “empenhamento” evidencia uma conexão 

moderadamente negativa com a qualidade da relação.  

Queremos realçar, em primeiro lugar, o facto de as relações de canal, 

preponderantes na amostra recolhida, serem “bastante diferentes das relações 

comprador-vendedor” (Wilson, 1995). De facto, se o “empenhamento reflecte 

uma atitude propositadamente activa de comprometimento na relação”  

(Skarmeas et al., 2002), é natural que um distribuidor internacional mais 

dificilmente desenvolva empenhamento numa relação com um fornecedor, 

sobretudo se a sua dependência do primeiro for baixa. Em segundo lugar, é de 

referir que existe algum cepticismo no que respeita ao nível de empenhamento 

em relações em que são trocados produtos de baixo valor (Palmer, 2000), 

situação maioritária na amostra. Em terceiro lugar, as perturbações 

encontradas nas conexões entre as variáveis que integram a construtura  e a 

própria construtura empenhamento, ao revelarem uma conceptualização em 

certos aspectos desadequada, poderão ter contribuído para este resultado. Em 

quarto lugar, há que ter em conta os importantes desvios perceptivos que 

podem ocorrer quando o nível de uma variável relacional, imputável a um dos 

parceiros, numa relação, é avaliado pelo outro parceiro (Kumar, 1996). Por 

último, o facto de o desenvolvimento de confiança e de empenhamento 

ocorrerem em fases diferentes da relação, sendo que cronologicamente a 

confiança precede o empenhamento (Wilson, 1995),  pode sugerir a 

possibilidade de existência de uma “boa relação” sem que necessariamente o 

empenhamento tenha contribuído para tal. 

 

9.7 – AVALIAÇÃO EMPÍRICA DAS HIPÓTESES TEÓRICAS FORMULADAS 
 

Seguidamente confrontaremos os resultados do estudo empírico com as 

hipótese teóricas formuladas no capítulo 7. 

Recordamos a primeira hipótese teórica, que previa que: 
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H1: O nível de orientação para a relação, do exportador, influencia 

positivamente a qualidade da relação, avaliada pelos níveis de confiança 

e empenhamento do importador. 
 
O quadro abaixo (Quadro 39) evidencia uma conexão positiva muito forte entre 

as duas construturas, o que comprova a hipótese teórica formulada. 

 
Quadro 39 – Influência da construtura orientação para a relação sobre a 

construtura qualidade da relação 
 
 
 
 

 
Fica assim demonstrada a influência que a orientação para a relação, por parte 

do exportador, exerce sobre o desenvolvimento de confiança e empenhamento 

neste último.  

 

A segunda hipótese teórica formulada previa que: 
 
H2: A qualidade da relação, definida pelos níveis de confiança e 
empenhamento do importador, influencia positivamente o nível de 
performance do exportador, na relação dele com o primeiro 
 
O quadro abaixo (Quadro 40) evidencia uma conexão positiva forte entre a 

construtura qualidade da relação e todas  as variáveis de performance 

consideradas, o que comprova amplamente a segunda hipótese teórica 

formulada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORIENTAÇÃO PARA A RELAÇÃO 

 
1.221 

QUALIDADE 
DA  
RELAÇÃO 
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Quadro 40 – Influência da construtura qualidade da relação sobre as 
dimensões da performance de exportação 

 
 

A terceira hipótese teórica previa que: 

 
H3: Diferentes interfaces requeridas pelos importadores influenciam 

diferentes dimensões da orientação para a relação, do exportador. 

 

No quadro abaixo (Quadro 41) são apresentados, de forma a facilitar a 

comparação, os resultados das conexões entre cada uma das interfaces e 

cada uma das construturas que compõem a construtura de ordem superior 

“orientação para a relação”. 

 

  IITENS DA PERFORMANCE 
0.49 Item 1 – Evolução das vendas em valor 
0.494 Item 2 – Evolução das vendas em volume 
0.415 Item 3 – Evolução da margem de lucro 
0.515 Item 4 – Performance global 
0.549 Item 5 – Tempo/esforço despendidos valeram  pena 
0.44 Item 6 – Útil p/ geração ideias para novos produtos 
0.417 Item 7 – Know-how útil p/ melhorar produtos 
0.499 Item 8 – Cumprimento de expectativas na relação 
0.487 Item 9 – Satisfação com as vendas  
0.473 Item 10 – Satisfação c/ o crescimento das vendas 

 
 
 
QUALI -
DADE  

DA  
RELA- 
ÇÃO 

0.434 Item 11 – Satisfação com a margem de lucro 
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Quadro 41 - Valores das conexões entre diferentes interfaces e as dimensões 
da construtura orientação para a relação 

 

* LEGENDA : 
Interface 1 – “Interface estandardizada” - compra de um produto     
standard, de entre os existentes  nas linhas de produtos do 
fabricante. 
 
Interface 2 – “Interface de tradução” - Fornecimento pelo cliente 
de uma especificação funcional. 
 
Interface 3 – “Interface interactiva” - produto desenvolvido e 
especificado em conjunto pelo exportador e pelo importador. 
 
Interface 4 – “Interface especificada” - especificação completa 
fornecida pelo cliente. 

 
Seguidamente comentaremos , caso a caso, os valores obtidos. 
 
Uma primeira análise parece confirmar que, de facto, os níveis de orientação 

para a relação, do exportador, variam conforme a interface estabelecida com o 

importador. 

 

INTERFACE 1 

A compra de um produto standard, “de prateleira”, mais facilmente favorece 

uma abordagem predominantemente transaccional do que uma abordagem 

Interface 
1* 

Interface 
2* 

Interface 
3* 

Interface 
4* 

Dimensões  da 
orientação para  relação

-0.578 0.244 1.3 -0.093 Disponibilidade  recursos 

1.715 0.567 0.675 -0.459 Problemas das 
actividades da  troca 

0.492 -0.036 -0.575 -0.08 Actividades relacionadas 
com o  produto/serviço 

-1.216 1.012 0.762 1.057 Actividades relacionadas 
com pessoas envolvidas 

-0.166 0.459 0.792 -0.159 Coordenação 

-0.103 0.085 0.339 0.183 Orientação para a 
satisfação do cliente 

0.449 -0.121 0.903 0.102 Mecanismos de resolução 
de conflitos 

-0.449 0.619 0.515 0.063 Flexibilidade 

-0.479 1.272 0.703 0.343 Adaptabilidade 
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relacional. Relembramos o argumento de Gadde e Persson (2004) de que 

situações em que a especificação do pedido determina uma solução pré-

definida, estandardizada, configuram uma abordagem transaccional; no mesmo 

sentido, Gadde e Snehota (2000) afirmam que em situações em que o 

conteúdo das relações pode ser estandardizado, a coordenação, adaptação e 

interacção poderão apresentar níveis reduzidos. 

Atente-se nos valores das conexões entre a interface 1 e as dimensões da 

orientação para a relação. Os únicos valores de conexões que exibem sinal 

positivo são os das conexões das construturas (resolução dos) “problemas das 

actividades da troca”, “mecanismos de resolução de conflitos” e “actividades da 

troca relacionadas com o produto/serviço”. As duas primeiras construturas 

pressupõem um comportamento reactivo, só se manifestando quando ocorram 

problemas ou conflitos, o que indicia, não uma verdadeira preocupação com as 

necessidades do cliente, mas antes uma preocupação em não deixar evoluir 

situações que podem prejudicar a continuidade da relação. No que respeita à 

construtura “actividades da troca relacionadas com o produto/serviço”, a sua 

conexão positiva, forte, com a construtura “orientação para a relação” significa 

que as preocupações do fornecedor estão centradas em fornecer produtos 

funcionais, com uma boa relação qualidade/ preço e eventualmente no serviço 

ao cliente, isto é, uma focalização na oferta em lugar de uma preocupação com 

as necessidades do cliente. 

Todas as outras construturas, nomeadamente “flexibilidade”, “adaptabilidade”, 

“orientação para a satisfação do cliente”, “coordenação”, “disponibilidade de 

recursos”, e “actividades relacionadas com as pessoas envolvidas”, 

apresentam uma conexão negativa com a interface 1, suportando os 

argumentos teoricamente desenvolvidos, ou seja a pouca utilidade destas 

dimensões da orientação para a relação em presença de uma interface 1. 

 
INTERFACE 4 
 

Os argumentos de Gadde e Persson (2004) e Gadde e Snehota (2000) podem 

ser retomados para explicar os resultados das conexões entre a interface 4 e 

as dimensões da construtura “orientação para a relação”. De facto, a interface 

4 consubstancia as situações em que o cliente fornece uma especificação 
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completa que o fornecedor deverá cumprir, não usufruindo assim das 

competências específicas que os fornecedores lhe podem proporcionar (Gadde 

e Persson, 2004); assim sendo, a orientação para a relação deverá ter pouca 

utilidade nestas situações, o que é comprovado pelos resultados do estudo 

empírico. 

Note-se em primeiro lugar os resultados próximos de zero dos valores das  

conexões da interface 4 com as construturas “flexibilidade”, “actividades da 

troca relacionadas com o produto/serviço” e “disponibilidade de recursos”. O 

primeiro resultado deverá significar que, uma vez que a especificação completa 

é fornecida pelo cliente, haverá pouco lugar a situações inesperadas que 

requeiram flexibilidade do fornecedor; de realçar que o valor positivo, 

moderadamente forte, de conexão com a construtura “adaptabilidade”, poderá 

significar que, uma vez feitas as alterações iniciais para cumprimento da 

especificação do cliente, a flexibilidade no decurso do cumprimento das 

encomendas poderá não ser significativa. No que respeita à conexão entre a 

interface 4 e a construtura “actividades da troca relacionadas com o 

produto/serviço”, de facto não parece que faça sentido falar-se em 

preocupação do exportador em fornecer produtos funcionais ou com boa 

relação qualidade – preço – variáveis que integram a construtura “actividades 

da troca relacionadas com o produto/serviço” - já que estes parâmetros são 

definidos pelo cliente; quanto ao serviço pós-venda, em mercados de 

exportação deverá ter pouco significado. Pensamos que estas são as razões 

pelas quais o valor da conexão entre a interface 4 e a construtura “actividades 

da troca relacionadas com o produto/serviço” é praticamente nulo. 

No que respeita ao valor de conexão praticamente nulo entre a interface 4 e a 

dimensão “disponibilidade de recursos”, tal poderá significar que a aceitação da 

especificação do cliente pressupõe a disponibilização dos recursos necessários 

ao seu cumprimento, não dependendo portanto da discricionariedade do 

fornecedor. 

As conexões entre a interface 4 e as dimensões “orientação para a satisfação 

do cliente” e “mecanismos de resolução de conflitos” apresentam valores 

positivos fracos. Note-se no entanto as diferenças relativamente aos valores 

homólogos obtidos para a interface 1: parece evidente que, em presença de 

uma interface tipo 4, é já  notória alguma orientação para a satisfação do 
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cliente e, provavelmente por esta razão, a menor ênfase colocada na resolução 

de conflitos.  

Atente-se também no facto de a conexão entre a interface 4 e a dimensão 

“coordenação” apresentar um valor negativo fraco, indiciando que perante esta 

interface, a coordenação, conforme foi conceptualizada, não deverá ser uma 

dimensão importante da orientação para a relação. 

Um indicador de que a orientação para a relação é, de facto, mais importante e 

significativa quando a interface com o cliente é do tipo 4, é revelado pelo valor 

positivo e forte da conexão entre esta interface e a dimensão “actividades da 

troca relacionadas com as pessoas envolvidas”, indiciando actividade 

relacional. 

Aparentemente surpreendente é o valor da conexão entre a interface 4 e a 

dimensão “problemas das actividades da troca”, que apresenta um valor 

moderadamente forte, embora negativo. É possível que a explicação possa ser 

encontrada na conceptualização da dimensão, a qual integra itens como 

“resolução de problemas logísticos”, “resolução de problemas burocráticos” e 

resolução das “dúvidas e incertezas do cliente”; ora, não raro, quando um 

cliente fornece uma especificação completa, está apenas a comprar 

capacidade de produção do fornecedor, encarregando-se ele próprio dos 

aspectos logísticos e burocráticos da exportação, especificando todos os 

detalhes que a encomenda deve satisfazer. 

 
INTERFACE 2  
 
Em primeiro lugar queremos realçar a exibição de valores positivos em todas 

as conexões da interface 2 com as dimensões da orientação para a relação, 

excepção feita à conexão com a dimensão “mecanismos de resolução de 

conflitos”. Tal como esperado, o estudo empírico confirma a adequação da 

adopção de uma orientação para a relação, pelo exportador, quando o 

importador apenas fornece uma especificação funcional, confiando nas 

competências e recursos do exportador para o desenvolvimento de uma oferta 

que satisfaça as suas necessidades. Note-se, particularmente, os valores muito 

fortes obtidos para as conexões com as dimensões “adaptabilidade”, 

“flexibilidade” e “actividades relacionadas com as pessoas envolvidas” e os 
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valores de conexão fortes obtidos nos casos das dimensões “coordenação” e 

“problemas das actividades da troca”. 

A conexão entre esta interface e a dimensão “actividades relacionadas com o 

produto/serviço” exibe um valor positivo moderadamente forte, o que é 

perfeitamente compreensível: se ao exportador incumbe a tarefa de conceber e 

produzir o produto, é natural que ele se preocupe com a funcionalidade e 

relação qualidade/preço da oferta, além da preocupação em manter informado 

o cliente. No que respeita à disponibilidade de recursos, é natural que, em face 

de uma especificação nova, algum tipo de recursos, para além dos habituais, 

tenha que ser mobilizado.  

O valor muito baixo exibido pela conexão entre a interface 2 e a dimensão 

“orientação para a satisfação do cliente” poderá querer significar que o 

fornecedor se preocupa mais em proporcionar ao cliente uma oferta adequada 

e satisfatória, que encara como a sua missão principal, e menos em avaliar a 

satisfação que dela resulte. Esta postura poderá também explicar o valor de  

conexão negativo, embora fraco, com a dimensão “mecanismos de resolução 

de conflitos”. 

 
INTERFACE 3  
 
A interface 3 consubstancia as situações em que o produto fornecido pelo 

exportador é especificado em conjunto por ele e pelo importador. Nesta 

situação é esperável que a conexão entre a interface 3 e as dimensões da 

orientação para a relação seja forte. Os resultados do estudo empírico parecem 

confirmar amplamente esta hipótese, uma vez que, excepção feita à conexão 

com a dimensão “actividades da troca relacionadas com o produto/serviço, 

todas as outras conexões exibem valores positivos fortes ou muito fortes. 

A excepção verificada poderá ser explicada pelo facto de ser plausível que, 

quando um produto é desenvolvido conjuntamente, configurando uma situação 

de “compra nova” pelo cliente, as preocupações deste último centrar-se-ão 

mais em “encontrar uma boa solução do que em conseguir um preço baixo” 

(Webster, Jr., 1991), isto é, não será provavelmente importante a relação 

qualidade preço mas antes a qualidade, sendo certo também que a 

funcionalidade do produto poderá não ser um critério importante para o cliente, 
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sendo aplicável sobretudo a bens intermédios, situação pouco frequente na 

amostra recolhida. 

 
Em suma: 

A hipótese teórica 3 é verificada empiricamente, uma vez que se torna evidente 

que: 

1 - em presença de diferentes interfaces, diferentes dimensões da construtura 

“orientação para a relação” são mobilizados; 

2 - os valores de conexão das dimensões da construtura com cada interface 

são esperáveis, isto é, são justificáveis do ponto de vista teórico; 

3 – torna-se evidente a crescente importância da orientação para a relação à 

medida que o conteúdo das interfaces evolui de uma perspectiva transaccional 

para uma perspectiva relacional. 

 
A quarta  hipótese teórica prevê que: 

 
H4: Empresas exportadoras com diferentes orientações estratégicas 

enfatizam diferentes componentes da orientação para a relação.  
 
No quadro abaixo (Quadro 42) são apresentados os resultados dos valores das 

conexões entre cada uma das orientações estratégicas e cada uma das 

construturas que compõem a construtura de ordem superior “orientação para a 

relação”. 
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Quadro 42 - Valores das conexões entre diferentes orientações estratégicas e   
as dimensões da construtura orientação para a relação  

 
ORIENTAÇÃO REACTOR 
 

Começamos por analisar as conexões entre a orientação estratégica “reactor” e 

as dimensões da orientação para a relação. Note-se que, à excepção das 

conexões com as dimensões “problemas das actividades da troca” e 

“mecanismos de resolução de conflitos”, as outras conexões da orientação 

reactor com as restantes dimensões da construtura “orientação para a relação” 

exibem valores negativos. Estes resultados estão de acordo com a 

caracterização que deste tipo estratégico tem sido feita. Os reactors 

representam, de entre os quatro tipos estratégicos de Miles e Snow, o nível 

mínimo de “capacidade adaptativa de ajustamento interno ou de mudança 

despoletada externamente” (Atuahene-Gima et al., 2001), para além serem 

aqueles que detêm menores competências de marketing (Conant et al., 1990). 

Shoham et al. (2002) referem que os reactors raramente fazem ajustamentos 

de qualquer tipo, a menos que sejam obrigados pelas pressões da envolvente. 

Este último argumento pode justificar o valor de conexão fortemente positivo 

com a dimensão “problemas das actividades da troca” e também o valor de 

Prospector Analyzer Defender Reactor Dimensões  da 
orientação para  relação 

0.519 1.17 0.525 -0.50 Disponibilidade  recursos 

-0.339 1.225 -0.18 1.609 Problemas das 
actividades da  troca 

-0.217 0.527 0.393 -0.412 Actividades relacionadas 
com o  produto/serviço 

0.84 0.538 -0.05 -0.245 Actividades relacionadas 
com pessoas envolvidas 

0.654 0.233 0.249 -0.99 Coordenação 

0.88 0.471 0.283 -0.456 Orientação para a 
satisfação do cliente 

0.25 0.528 0.795  0.149 Mecanismos de resolução 
de conflitos 

0.912 0.477 -0.055 -0.422 Flexibilidade 

0.937 0.27 -0.324 -0.169 Adaptabilidade 
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conexão, fraco,  com a dimensão “mecanismos de resolução de conflitos”, já 

que estas dimensões revelam claramente a reactividade dos reactors. 

 

ORIENTAÇÃO DEFENDER 

 

No que respeita aos defenders, também eles adoptam uma orientação para o 

mercado reactiva, sendo, imediatamente a seguir aos reactors, aqueles que 

exibem menor capacidade adaptativa, por incapacidade em se aperceberem 

das alterações do mercado, não actuando no sentido de lhes dar resposta 

(Atuahene-Gima et al., 2001); os valores das conexões entre a orientação 

defender e as dimensões da orientação para a relação “flexibilidade” e 

“adaptabilidade”, parecem confirmar estes argumentos.  

No que respeita à conexão entre a orientação defender e a dimensão 

“actividades da troca relacionadas com o produto / serviço, o valor de conexão 

positivo, moderadamente forte, é perfeitamente compatível com a preocupação 

dos defenders com a eficiência na produção, área, a par com a engenharia, na 

qual detêm competências distintivas (Snow e Hrebiniak, 1980, citados por 

Shoham et al., 2002), enfatizando a qualidade dos produtos (Hambrick, 1983b; 

Shortell e Zajac, 1990). Esta preocupação com a eficiência na produção deverá 

também justificar o valor de conexão positivo, forte, entre esta orientação 

estratégica e a dimensão “disponibilidade de recursos”. 

O facto de os defenders não serem orientados para o marketing (Shoham et 

al., 2002) deverá justificar o valor próximos de zero encontrado para a conexão 

entre esta orientação estratégica e a dimensão “actividades relacionadas com 

as pessoas envolvidas”. No que respeita à conexão entre a orientação 

estratégica defender e a dimensão “orientação para a satisfação do cliente”, o 

valor moderadamente positivo poderá ser aparentemente surpreendente à luz 

do argumento acima indicado. Note-se no entanto que a variável “recompensa 

dos empregados pelo desempenho” tem um peso muito elevado na explicação 

da dimensão, o que, à luz da verificação de que a progressão na carreira era 

maior no caso dos defenders (Slocum et al., 1985, citados por Zahra e Pearce 

II, 1990), poderá explicar o valor da conexão. 

O valor ligeiramente negativo de conexão entre a orientação estratégica 

defender e a dimensão “problemas das actividades da troca” poderá resultar de 
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uma combinação de factores cujas contribuições para o resultado podem ser 

contraditórias. Por um lado seria esperável que a reactividade dos defenders os 

levasse a preocupar com a resolução de problemas da troca, reagindo ao seu 

aparecimento - como acontece com a dimensão “mecanismos de resolução de 

conflitos, que exibe um valor de conexão forte – e, como tal, o sinal esperado 

da conexão seria positivo; por outro lado, a análise das variáveis que compõem 

a dimensão e os valores das suas conexões com esta, levar-nos-iam a pensar 

diferentemente. Assim, atente-se no facto de a variável “resolução de 

problemas com a qualidade”, que seria um ponto forte dos defenders, 

apresentar uma contribuição negativa para a formação da dimensão 

“problemas da troca” e também no facto de a variável “resolução das dúvidas e 

das incertezas do cliente”, que tem uma contribuição dominante para a 

formação da mesma dimensão, dever ser um ponto fraco dos defenders, 

atendendo à sua fraca orientação para o marketing. Pode ainda argumentar-se 

que a utilização de mecanismos mais formais na resolução de problemas, 

pelos defenders, conforme é proposto por Miles e Snow, poderá não ser a 

melhor abordagem, numa perspectiva relacional. 

No que respeita à conexão entre a orientação estratégica defender e a 

dimensão “coordenação”, o valor moderadamente positivo poderá ser explicado 

pelo peso elevado da variável “integração funcional”, a qual remete para uma 

focalização interna, justamente um dos pontos fortes dos defenders; outros 

pontos fortes dos defenders, como a gestão de pessoal, as relações industriais 

e o controlo das operações, podem contribuir também para a integração 

funcional dos defenders, contrabalançando a sua falta de orientação para o 

marketing. 

 
ORIENTAÇÃO PROSPECTOR 
 

No que respeita à orientação estratégica prospector, dela é dito que, por 

conseguir captar o dinamismo da envolvente, mantém a flexibilidade para 

enfrentar as mudanças (Parnell e Wright, 1993). Não é por isso de estranhar 

que os valores das conexões entre esta orientação estratégica e as dimensões 

da orientação para a relação “flexibilidade” e “adaptabilidade” sejam positivas e 

muito fortes. 
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Os valores das conexões, fortes e positivos, entre a orientação prospector e as 

dimensões “coordenação”, “orientação para a satisfação do cliente” e 

“mecanismos de resolução de conflitos” são também justificáveis à luz das 

afirmações de  Parnell e Wright (1993), que referem a ênfase que as empresas 

que adoptam uma orientação prospector colocam na cooperação entre 

departamentos, orientação para o marketing e satisfação das necessidades 

dos clientes. A própria  conceptualização deste tipo estratégico refere que “as 

operações dos prospectors são fortemente interligadas” (Miles e Snow, 1978). 

Se atendermos mais uma vez ao facto de a variável “recompensa dos 

empregados pelo desempenho” assumir um papel fundamental na explicação 

da construtura “orientação para a satisfação do cliente” e ao facto de a força de 

vendas dos prospectors ser mais bem compensada do que a dos defenders 

(Hambrick, 1983), então poderemos mais facilmente compreender a diferença 

entre os valores de conexão desta construtura com as duas orientações 

estratégicas. 

A orientação externa dos prospectors deverá também justificar o valor de 

conexão fortemente positivo entre esta orientação estratégica e a dimensão 

“actividades da troca relacionadas com as pessoas envolvidas”. 

No que respeita à conexão forte e positiva entre esta orientação estratégica e a 

dimensão “disponibilidade de recursos”, tal poderá dever-se ao óptimo 

desempenho na gestão financeira – o que deverá propiciar a afectação 

adequada de recursos financeiros às relações mais importantes - e na gestão 

em geral – o que deverá propiciar a afectação de tempo e esforço a relações 

importantes -, para além da ênfase tecnológica dos prospectors (Shoham et al., 

2002). Acresce referir que a capacidade adaptativa, aspecto em que os 

prospectors ultrapassam todos os outros tipos estratégicos, tem sido associada 

ao conceito de “slack” (abrandamento) organizacional que foi definido como a 

“almofada” de recursos que permite à organização adaptar-se a pressões 

internas ou externas (McKee et al., 1989). 

A conexão entre a orientação estratégica prospector e a construtura 

“actividades relacionadas com o produto/serviço” apresenta um valor negativo, 

embora fraco. Este resultado poderá parecer inesperado, tanto mais que as 

empresas enquadráveis neste tipo estratégico apresentam produtos de elevada 

qualidade. Não se pode no entanto inferir desta característica que a “relação 
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qualidade/preço” - factor que mais bem explica a construtura -  seja favorável, 

tanto mais que os investimentos feitos pelos prospectors em investigação e 

desenvolvimento, para o lançamento de produtos inovadores, é elevado. De 

facto uma preocupação principal dos prospectors consiste no desenvolvimento 

de produtos novos e em serem os primeiros a apresentar as inovações no 

mercado, o que certamente poderá reflectir-se negativamente nos preços. 

Refira-se aliás que num dos exemplos de empresa prospector apresentados 

por Miles e Snow (1978) é mencionado que ela “não tenta competir numa base 

de preço”. Por outro lado, os  prospectors, mais do que os analyzers e os 

defenders, enfatizam mais as estratégias de desenvolvimento de novos 

serviços e oferecem serviços mais diversificados (Shortell e Zajac, 1990), o que 

indicia uma cultura de serviço; no entanto, lembramos que a conexão entre a 

variável “atenção ao serviço pós-venda” e a construtura “actividades 

relacionadas com o produto/serviço” exibe um valor fortemente negativo. 

No que respeita à conexão entre esta orientação estratégica e a dimensão 

“resolução de problemas das actividades da troca”, foi encontrado um valor 

negativo moderadamente forte. A explicação poderá residir no facto de os 

prospectors serem essencialmente pró-activos e a resolução de problemas ser 

uma necessidade que resulta de eles não terem sido detectados 

precocemente. Segundo Miles e Snow (1978), a orientação prospector enfatiza 

principalmente a detecção de problemas, em detrimento da sua resolução. Por 

outro lado, a variável resolução de “problemas com a qualidade”, aspecto em 

que seria esperável que os prospectors tivessem um bom desempenho, 

apresenta, conforme foi anteriormente referido, um valor de conexão negativo, 

moderado, com a construtura “resolução de problemas das actividades da 

troca”. 

 
ORIENTAÇÃO ANALYZER 
 
Seguidamente analisaremos os valores das conexões entre a orientação 

estratégica analyzer e as dimensões da construtura orientação para a relação. 

A própria natureza deste tipo estratégico – “uma combinação única dos tipos 

prospector e defender” (Miles e Snow, 1978), por um lado, e a classificação das 

empresas que é feita a partir dos dados do inquérito, em que, em caso de 

ocorrer um empate entre o número de opções defender, prospector e/ou 
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analyzer, a empresa será classificada como analyzer, por outro lado, dificultam 

a interpretação de alguns resultados. Ademais, se empresas exportadoras 

enquadráveis no mesmo tipo estratégico podem ter diferentes abordagens à 

orientação para o mercado (Shoham et al., 2002), atendendo às características 

enunciadas dos analyzers, é provável que tal seja particularmente verdadeiro 

no caso deste tipo estratégico. Acresce referir que os analyzers, operando em 

dois tipos de produto-mercado, sendo um estável e outro em mutação, os 

resultados evidenciados no estudo empírico vão depender de qual a situação 

em que se enquadre o cliente seleccionado pelo respondente ao inquérito. 

 

A conexão entre esta orientação estratégica e a dimensão “coordenação” exibe 

um sinal positivo moderadamente forte, embora inferior aos valores obtidos 

para a mesma relação com defenders e prospectors. De referir que no estudo 

de Shoham et al. (2002), o valor médio obtido para a variável “cooperação 

interdepartamental” em empresas analyzer era também inferior ao obtido para 

empresas defender e prospector. Se tivermos em conta que a variável 

“integração funcional” tem um peso muito grande na explicação da construtura 

“coordenação”, podemos encontrar coerência entre os dois resultados. 

Se “é claro que os analyzers são exportadores orientados para o marketing” 

(Shoham et al., 2002), então, facilmente se entende o valor positivo 

moderadamente forte da conexão entre a orientação analyzer e a dimensão 

“orientação para a satisfação dos clientes” e o valor positivo, forte, de conexão 

com a dimensão “actividades das pessoas envolvidas”.  Relativamente a esta 

última dimensão, é de referir que o contacto com os clientes é fundamental 

para o desenvolvimento de novos produtos, pelos analyzers (Miles e Snow, 

1978). Note-se ainda que, se como referem McDaniel e Kolari (1987), as 

vendas pessoais, treino de vendas e supervisão do pessoal de vendas são 

vistos como significativamente mais importantes pelos prospectors e analyzers 

do que pelos defenders, tal pretensão está perfeitamente espelhada no 

escalonamento de valores de conexão entre estes tipos estratégicos e a 

dimensão “actividades das pessoas envolvidas”. 

A conexão positiva, forte, entre esta orientação estratégica e a dimensão 

“actividades relacionadas com o produto/serviço” deverá resultar do facto de os 
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pontos fortes dos analyzers estarem associados com a produção, engenharia e 

gestão de marketing (McDaniel e Kolari, 1987). 

Tem sido referido que os analyzers tentam captar os melhores aspectos quer 

dos prospectors quer dos defenders, sendo que é dos primeiros que adquirem 

a flexibilidade. Não é portanto surpreendente que as conexões entre este tipo 

estratégico e as dimensões “flexibilidade” e “adaptabilidade” exibam valores 

positivos, moderadamente fortes, embora claramente inferiores aos valores 

homólogos encontrados para os prospectors. 

O valor da conexão fortemente positivo entre a orientação analyzer e a 

dimensão “disponibilidade de recursos” pode ser compreendido a partir das 

variáveis que têm maior peso na explicação da construtura, ou seja, as 

variáveis “recursos financeiros” e, sobretudo,  “tempo e esforço despendidos na 

relação”. O analyzer evita despender recursos em investigação e 

desenvolvimento, o que lhe permite crescer através de penetração de mercado, 

desenvolvimento de produto e de mercado (Miles e Snow, 1978).  Esta 

reorientação de recursos para os mercados, ou para as relações, deverá 

explicar o valor fortemente positivo da conexão.  

O valor da conexão positivo, muito forte, entre o tipo estratégico analyzer e a 

dimensão “resolução dos problemas das actividades da troca”  deverá ser 

explicada pelo facto de “a gestão da distribuição ser uma competência distintiva 

das empresas analyzer” (Shoham et al., 2002), o que lhes deverá conferir 

capacidade na resolução de problemas logísticos e burocráticos associados à 

exportação; por outro lado, a orientação para o marketing deverá ser 

responsável pela resposta às dúvidas e incertezas do cliente. 

Relativamente ao valor da conexão, forte, de sinal positivo, entre a orientação 

analyzer e a dimensão “mecanismos de resolução de conflitos”, tal poderá 

dever-se à já aludida formação e supervisão do pessoal de vendas, o qual, ao 

seu nível, poderá resolver um número significativo de situações de conflito; da 

mesma forma, quando a resolução de conflitos ascender ao nível hierárquico 

superior, a representação da função marketing na “coligação dominante” (Miles 

e Snow, 1978) deverá ser garantia de que eles são resolvidos de forma 

adequada e profissional. 

 

Em suma: 
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A hipótese teórica 4 é verificada empiricamente na generalidade, tornando-se 

evidente que: 

1 - empresas que adoptam diferentes orientações estratégicas enfatizam 

diferentes dimensões da construtura “orientação para a relação; 

2 – na generalidade, os valores das conexões encontrados são justificáveis do 

ponto de vista teórico; 

3 – torna-se evidente que as empresas prospector e analyzer são mais 

orientadas para a relação do que as empresas defender e estas mais do que 

as reactor. 
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CAPÍTULO 10 - CONCLUSÕES 
 
 
10.1 - PRO MEMORIA 
 
No início desta tese formulámos um problema que nos propusemos investigar  

e que definimos da seguinte forma: 

 

Investigar o efeito da orientação para o mercado, ao nível da relação de 

troca, sobre a performance de exportação, considerando a orientação 

estratégica do fornecedor e a abordagem à compra do cliente, a 

influência de variáveis relacionais e as envolventes do mercado e da 

relação. 

 

Na formulação do problema são identificáveis, para além das construturas que 

constituem a “coluna vertebral” do estudo – orientação para o mercado e 

performance de exportação – as possíveis influências da relação entre 

parceiros, das orientações dominantes de cada um deles e da envolvente e da 

atmosfera que rodeiam a relação. 

 

A metodologia que adoptámos consistiu, numa primeira fase, em levar a cabo 

uma ampla revisão bibliográfica sobre a construtura orientação para o 

mercado, que conduziu a uma proposta de concepção da construtura 

orientação para a relação. Em nosso entendimento, esta passagem era crucial 

para o progresso da investigação. A importância que o marketing relacional tem 

vindo a conquistar impunha que um conceito fundamental do marketing fosse 

traduzido ao nível da relação de troca, tanto mais que esta é a unidade de 

análise adoptada na investigação. 

Uma revisão bibliográfica da construtura performance da exportação - 

construtura a explicar - foi empreendida seguidamente, procurando perceber-se 

as relações anteriormente estabelecidas entre esta e a orientação para o 

mercado. 

A revisão bibliográfica foi depois alargada às restantes construturas que 

integram o problema em investigação, como sejam a orientação estratégica da 
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empresa, a abordagem à compra pelo cliente e a qualidade da relação. Cada 

uma destas construturas desempenha um papel fundamental no modelo que se 

construiu. Sendo a orientação para o mercado, ela própria, uma opção 

estratégica da empresa, era verosímil pensar-se que ela pudesse ser 

influenciada, quantitativa e qualitativamente, pela orientação estratégica geral 

da empresa. Se sobre a relação entre a orientação estratégica da empresa e a 

orientação para o mercado – que não a orientação para a relação – alguns 

estudos tinham já sido efectuados, nenhuma referência foi por nós encontrada 

sobre a relação entre a interface com o cliente e a orientação para o mercado 

da empresa fornecedora. A crescente importância que a função compra tem, 

compreensivelmente, vindo a assumir e a óbvia necessidade de entendimento, 

pelo fornecedor, da forma de comprar do cliente, foram razões suplementares 

para a consideração, na investigação, do “lado do comprador”. Ademais, 

pensamos que os estudos de relações de troca que não contemplem os 

aspectos relevantes atinentes às duas partes envolvidas, não serão 

seguramente completos. A revisão bibliográfica efectuada desvendou a 

plausibilidade teórica da existência de uma associação entre a interface cliente 

- fornecedor e a orientação para relação, deste último.  

A consideração de variáveis relacionais como a confiança e o empenhamento 

confere ao estudo a sua inclusão no âmbito da investigação em Marketing 

Relacional Internacional. A revisão bibliográfica empreendida permitiu avaliar 

da relevância e pertinência da consideração da construtura qualidade da 

relação para a explicação da performance de exportação.   

Procedemos também a uma revisão bibliográfica dos factores da envolvente da 

relação e da envolvente de mercado susceptíveis de influenciar as relações 

entre as construturas estruturais da investigação. 

 

O passo seguinte consistiu no desenvolvimento de um modelo teórico, 

explicativo do problema em investigação. O modelo assenta em suportes 

teóricos, principalmente na “Commitment-Trust Theory”, Paradigma do 

Marketing Relacional, “Resource-Based Theory”, Segundo Paradoxo do 

Network Marketing e em fundamentos de Marketing Internacional, mas também 

em conclusões de estudos empíricos anteriores e nas insuficiências neles 

detectadas.   



Pág. - 435 - 

 

Seguidamente foi estabelecida a metodologia a adoptar na realização do 

estudo empírico, compreendendo os procedimentos para constituição e a 

caracterização da amostra, o desenvolvimento do instrumento de pesquisa, a 

operacionalização das variáveis, a escolha e caracterização do método 

analítico a utilizar, a descrição das simulações efectuadas e a arquitectura do 

modelo para teste empírico. A metodologia utilizada para avaliação empírica do 

modelo desenvolvido consistiu na aplicação de Redes Neuronais Artificiais 

(RNA) aos dados obtidos por inquérito, especificamente, variantes do algoritmo 

Backpropagation (BP), nomeadamente o algoritmo Resilient Propagation 

(RPROP). O objectivo da aplicação das RNA foi a construção de uma rede com 

uma arquitectura apropriada à simulação do modelo teórico proposto, 

permitindo analisar as relações entre variáveis e/ou construturas do modelo, 

representadas pelos valores das conexões. As vantagens desta abordagem 

relativamente à regressão consistem principalmente na dispensabilidade do 

conhecimento das relações entre as variáveis de entrada e de saída, na maior 

robustez em situações de dados incompletos ou com perturbações e ainda a 

maior flexibilidade, possibilitando correlações e multicolinearidade. 

De referir que o modelo usado para teste empírico difere do modelo conceptual 

proposto, na medida em que não incorpora as variáveis relativas à envolvente 

da relação e à envolvente de mercado. A razão para esta modificação deve-se 

à necessidade de simplificar o modelo a testar empiricamente devido ao 

número de observações obtido ser reduzido em face do número de conexões 

que o modelo conceptual comportaria. 

Pela análise dos resultados do estudo empírico, pela interpretação dos valores 

das conexões, foi possível confirmar as quatro hipóteses teóricas do modelo 

testado. 

 

Finalmente, no presente capítulo serão apresentadas as principais conclusões 

da investigação, as contribuições para o desenvolvimento científico da área de 

investigação e para a prática empresarial, as limitações a que o estudo esteve 

sujeito e as vias para investigação futura que foram entreabertas. 
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10.2 - BREVE RECORDATÓRIA DO MODELO 
 
O modelo desenvolvido propõe que a orientação para a relação, dum 

exportador, influencia a qualidade da relação com o cliente estrangeiro, 

definida pelo nível de confiança e empenhamento desenvolvidos por este 

último. Por sua vez, a qualidade da relação deverá influenciar a performance 

desse exportador, avaliada por medidas de variação das vendas e dos lucros 

na relação, medidas de satisfação com indicadores da relação, medidas várias 

de performance da relação e uma medida global de sucesso da relação. 

O modelo proposto prevê ainda que o conteúdo da orientação para a relação – 

construtura que traduz, ao nível da relação de troca, a orientação para o 

mercado da empresa – é contingente com, quer a orientação estratégica da 

empresa – definida internamente – quer com a interface com o cliente, decisão 

externa à empresa e da competência do cliente.  

 
No modelo conceptual são considerados dois tipos de moderadores da relação 

entre a orientação para a relação e a qualidade da relação, a saber: a 

envolvente da  relação e a envolvente de mercado. Por envolvente da relação 

entende-se a estrutura da dependência entre as partes, o tempo de duração da 

relação e, porque se trata de uma investigação sobre relações entre parceiros 

de troca originários de países diferentes, a distância psíquica percebida pelo 

exportador. Por condições da envolvente entende-se, aqui, o nível de 

desenvolvimento do mercado de destino e o nível de competição nesse 

mercado. 

 
10.3 - CONFRONTAÇÃO DAS HIPÓTESES TEÓRICAS COM OS 
RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 
 
De seguida procederemos à comparação entre as hipóteses teóricas que foram 

formuladas e os resultados obtidos a partir do estudo empírico. 

 

A primeira hipótese teórica formulada propunha que o nível de orientação para 

a relação, do exportador, influenciasse positivamente a qualidade da relação, 

avaliada pelos níveis de confiança e empenhamento do importador. 
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O valor de conexão positivo, muito forte, entre as duas construturas comprova 

empiricamente a hipótese teórica formulada.  

 
A segunda hipótese teórica previa que a qualidade da relação estivesse 

positivamente relacionada com o nível de performance do exportador, na 

relação com o importador. 

 
A evidência de valores de conexão positivos, fortes, entre a construtura 

qualidade da relação e todas  as variáveis de performance consideradas 

comprova amplamente a segunda hipótese teórica. 

 
Destas verificações é possível então concluir que a orientação para a relação, 

de um fornecedor, influencia a qualidade da relação, na perspectiva do cliente, 

a qual, por sua vez, influencia positivamente a performance do exportador 

nessa relação. 

Particularmente digno de nota é o facto de esta última relação não apresentar 

excepções, isto é, todas dimensões da performance de exportação, desde as 

que reflectem a evolução do negócio, àquelas que avaliam aspectos vários da 

utilidade da relação, mas também as que reflectem a satisfação do exportador 

e a que avalia a performance global, serem positivamente influenciadas pela 

qualidade da relação. 

 
A terceira hipótese teórica previa que diferentes interfaces requeridas pelos 

importadores influenciassem diferentes componentes da orientação para a 

relação, do exportador. Os valores das conexões evidenciados pelo estudo 

empírico revelam que de facto assim é, confirmando esta hipótese. 

Da análise destes valores é possível retirar algumas conclusões relevantes: 

 

- Resulta evidente a baixa orientação para a relação das empresas quando 

confrontadas com situações enquadráveis na interface 1, isto é, aquelas em 

que o cliente compra um produto standard, de entre os existentes nas linhas de 

produtos do fabricante. Atente-se no facto de, excepção feita às dimensões 

“resolução de problemas das actividades da troca”, “mecanismos de resolução 

de conflitos” e “actividades da troca relacionadas com o produto/serviço”, todos 

os valores das outras conexões apresentarem sinais negativos. A explicação 
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poderá ser que as duas primeiras dimensões consubstanciam actividades 

reactivas a situações indesejáveis, as quais seriam espúrias em muitas 

situações se uma efectiva orientação para a relação estivesse implementada. 

Quanto ao valor da conexão da dimensão “actividades da troca relacionadas 

com o produto/serviço” com a interface 1, revela mais uma orientação para o 

produto do que uma orientação para a relação. Em nosso entendimento, os 

resultados revelam, mais do que uma orientação para a relação, uma 

orientação para a transacção. Atente-se também nos valores negativos de 

conexão com as dimensões “adaptabilidade” e “flexibilidade”, cuja utilidade não 

deverá ser relevante quando os produtos envolvidos na troca são standard. 

 
Os valores das conexões entre a interface 4 e as dimensões da orientação 

para a relação evidenciam já uma orientação para a relação mais profunda do 

que a relatada na situação anterior. No entanto, o conteúdo da interface 4, que 

traduz as situações em que o cliente fornece uma especificação completa do 

produto, representa muitas vezes apenas a compra de capacidade produtiva do 

fornecedor, razão pela qual não seria esperável uma forte influência sobre a 

orientação para a relação, sendo certo que os resultados do estudo empírico 

confirmam este argumento. Porque os valores das conexões foram já 

oportunamente comentados em capítulo próprio, apenas faremos  aqui 

referência às situações mais relevantes. De notar que o valor da conexão com 

a dimensão “adaptabilidade” é moderadamente positivo, enquanto o da 

conexão com a dimensão “flexibilidade” é positivo, embora fraco; de facto, este 

tipo de interface pode requerer alguma adaptação inicial, embora a 

prossecução das encomendas não exija, previsivelmente, grande adaptação, 

uma vez que as condições da troca deverão estar definidas à priori. De referir 

também o papel assumido pela dimensão “actividades da troca relacionadas 

com as pessoas envolvidas”, cujo valor de conexão com a interface, 

francamente positivo, revela a necessidade de interacção entre as partes para 

o cumprimento das encomendas. 

 

Os valores das conexões, quer da interface 2, quer da interface 3, com a 

orientação para a relação, revelam uma forte influência sobre a construtura, 

embora a interface 3 exiba valores de conexão mais robustos. Os conteúdos 
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destas interfaces, dizendo respeito, respectivamente,  a situações em que “o 

cliente apenas fornece uma especificação funcional” e “o produto é 

desenvolvido e especificado em conjunto pelo exportador e pelo importador”, 

faziam prever estes resultados. Com efeito, quando o cliente fornece uma 

especificação funcional, espera do fornecedor capacidade e competência, 

recursos adequados e acomodação à especificação, para além da necessária 

interacção, para converter essa especificação em produtos que satisfaçam as 

necessidades dele. Situação semelhante, mais exigente ainda em termos de 

orientação para a relação, é a consubstanciada pela interface 3; com efeito, a 

“interface interactiva” (Araújo et al., 1999), evidencia valores de conexão fortes 

ou muito fortes com a orientação para a relação, em todas as dimensões, à 

excepção da conexão com a dimensão “actividades da troca relacionadas com 

o produto/serviço”, situação já anteriormente explicada. 

 

É possível então confirmar empiricamente que um fornecedor mobiliza 

diferentes recursos, capacidades e competências, que traduz em actividades, 

isto é, enfatiza diferentes dimensões da orientação para a relação, conforme a 

interface com o cliente que se apresenta; ademais, verificou-se que as 

dimensões que são mobilizadas são justificáveis do ponto de vista teórico e, 

regra geral, evoluem no sentido positivo à medida que as situações de compra 

progridem no sentido relacional. 

 

A quarta hipótese teórica previa que as empresas exportadoras, com diferentes 

orientações estratégicas, enfatizassem diferentes dimensões da orientação 

para a relação. A racionalidade subjacente à hipótese anterior assentava na 

necessidade de as empresas, perante a solicitação exterior que representa 

cada tipo de interface, adoptarem diferentes posturas de orientação para a 

relação; a racionalidade em que assenta a presente hipótese radica na 

verosimilhança de diferentes orientações estratégicas da empresa - factor 

definido internamente – serem mais ou menos compatíveis com a adopção de 

uma orientação para a relação.  

Os valores do estudo empírico, que confirmam esta hipótese teórica, podem 

ser interpretados à luz da caracterização dos tipos estratégicos de Miles e 

Snow, bem como de resultados de outras investigações sobre esta tipologia. 
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Os resultados obtidos foram detalhadamente analisados e comentados no 

capítulo nove, razão pela qual apenas faremos aqui considerações de carácter 

mais geral. 

A análise e interpretação quantitativa e qualitativa dos valores das conexões 

permite confirmar o “contínuo de capacidade adaptativa crescente” a 

circunstâncias externas ou internas, dos tipos estratégicos reactor, defender, 

analyzer e prospector (Atuahene-Gima et al., 2001). Uma orientação para a  

relação, na acepção que lhe conferimos nesta investigação, significa a aptidão 

para mobilizar diferentes capacidades, competências ou recursos e a sua 

conversão em actividades, no sentido da melhor adaptação às necessidades 

do cliente; ora, esta capacidade de adaptação crescente é verificada pelos 

resultados do estudo empírico, evidenciando que as empresas prospector e 

analyzer são mais orientadas para a relação do que as empresas defender e 

estas mais do que as reactor. 

 

10.4 - LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 
A elaboração de uma Tese de Doutoramento  está sujeita a algumas limitações 

que não afectam tão severamente outro tipo de investigações, nomeadamente 

limitações de tempo e de outros recursos. 

 

Uma consequência da limitação de tempo é a impossibilidade prática de 

conduzir um estudo longitudinal, o que seria aconselhável, particularmente 

quando estão presentes a orientação para o mercado, ou a tradução dela ao 

nível da relação, variáveis relacionais como confiança e empenhamento e 

performance de exportação. Tem sido referido o diferimento temporal entre 

orientação para o mercado e a performance do negócio (Ngai e Ellis, 1998) ou 

a obtenção de quota (Jaworski e Kohli, 1993). A própria performance de 

exportação pode variar consideravelmente em função do período de tempo 

considerado. Também o desenvolvimento de relações requer tempo (Blois, 

1998; Turnbull, 1987) e as variáveis relacionais assumem diferente 

importância, com o tempo (Geyskens et al., 1998) e, como é o caso do 

empenhamento, podem levar tempo a desenvolver-se (Skarmeas et al., 2002). 

Acresce referir que em estudos que recorrem a secções transversais torna-se 
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necessário considerar “controlos suficientes para revelar as verdadeiras 

relações entre variáveis”  (Zahra e Pearce II, 1990). 

 
Outra limitação da presente investigação resulta de os níveis de confiança e 

empenhamento dos importadores, na relação com os exportadores, terem sido 

avaliados pelo juízo que estes últimos fazem sobre esses níveis. Na verdade, 

as verificações de Kumar (1996) revelam que, nestes casos, os desvios podem 

ser importantes. No entanto, conforme foi referido no capítulo oito, as formas 

de resolver este problema são difíceis de implementar numa investigação desta 

natureza. 

 
O facto de não ser possível construir uma amostra em que os clientes 

seleccionados pelos respondentes fossem apenas incorporadores dos produtos 

fornecidos constituiu outra limitação do estudo; na verdade, a maioria dos 

clientes estrangeiros, indicados pelas empresas da amostra, eram 

distribuidores, sendo certo que as relações de canal são “bastante diferentes 

das relações comprador-vendedor” (Wilson, 1995), o que poderá ter alterado 

alguns resultados. Se essa restrição tivesse no entanto sido imposta, a 

dificuldade em recolher uma amostra quantitativamente significativa seria ainda 

muito maior.  

 
Uma investigação multiindústrias, como a presente, se por um lado permite 

maior capacidade de generalização, por outro lado retira-lhe homogeneidade. 

Como referem Ghauri et al. (2003), “embora um crescente corpo de 

conhecimento sugira que os problemas de exportação são específicos do 

Tempo, Indústria, Estado e mesmo País, muitos dos problemas das PME em 

países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento têm semelhanças”. Sobre 

o assunto foi também referido que o nível de colaboração entre parceiros pode 

variar substancialmente entre indústrias (Anderson e Narus, 1992, citados por 

Piercy et al., 1997) e que em estudos sobre a performance de exportação se 

torna necessário controlar, entre outros, o factor indústria (Katsikeas et al., 

2000), tanto mais que certas práticas de marketing são mais habituais em 

certos sectores de actividade do que em outros (Brodie et al., 1997). 
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10.5 - CONTRIBUIÇÕES DA INVESTIGAÇÃO PARA O CONHECIMENTO 
 

 “A pesquisa não é apenas um processo criativo, é uma disciplina. 
Alguns concertos são mais bem compreendidos sendo tocados mais do 
que uma vez”.  

     (Easley et al.,1994, citados por Pitt et al., 1996) 
 
 

Seguidamente abordaremos os aspectos desta tese que consideramos 

inovadores e que, como tal, esperamos possam representar um contributo, 

singelo, para a evolução do conhecimento nesta área científica. 

 

Na presente investigação propusemos uma nova conceptualização da 

construtura “orientação para a relação”; a inovação consistiu quer na 

introdução de novas dimensões, quer na alteração das dimensões 

anteriormente propostas, por modificação, substituição ou acrescento de 

variáveis. Salientamos a alteração da dimensão “coordenação inter-

organizacional” que passou a designar-se “coordenação inter–organizacional e 

inter-funcional” para incluir a coordenação entre funções da empresa 

fornecedora, a qual constitui uma das dimensões da construtura “orientação 

para o mercado” segundo Narver e Slater (1990); também a dimensão 

“adaptação” passou a designar-se “acomodação” para incluir, além da 

flexibilidade de curto prazo, as adaptações de longo prazo efectuadas pelo 

exportador.  

Além destas alterações, introduzimos uma nova dimensão: a “orientação para a 

satisfação do cliente”, que pretende captar a existência, implementação e 

monitorização de procedimentos destinados à avaliação da satisfação dos 

clientes, comunicação interna dos resultados e recompensa do bom 

desempenho. 

Outra construtura cuja concepção foi profundamente alterada foi a construtura 

“distância psíquica”. A proposta inovadora que fazemos consiste na avaliação 

da distância psíquica através de um índice multiplicativo, em que cada item, de 

cada uma das dimensões, é medido pelo produto da percepção de diferença 

pela dificuldade que essa diferença possa representar para a empresa, no 

desenvolvimento da relação com o cliente seleccionado. Entendemos que a 

diferença entre factores criadores de distância psíquica não implica 
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necessariamente a existência de problemas para a relação, uma vez que os 

gestores têm passados profissionais e experiências diferentes que lhes 

permitem encarar diferentemente as questões que daí resultem; por essa 

razão, torna-se necessário avaliar as duas componentes: diferença nos e 

importância dos, factores geradoresde distância psíquica. 

Além das modificações indicadas, é de referir que as operacionalizações das 

outras construturas resultaram da análise e posterior selecção dos itens que 

entendemos que mais bem se adaptavam ao presente estudo, de entre várias 

propostas anteriores. É também de referir que a operacionalização da 

construtura “performance da exportação” inclui onze variáveis, que procurámos 

representassem todas as dimensões conhecidas. 

Se, conforme referem Coviello et al. (2002), “o desenvolvimento de novas 

medidas é em si mesmo uma contribuição”, então entendemos estas propostas 

que fizemos como pequenas contribuições para o conhecimento. 

 
Um contributo que reputamos de importante para o desenvolvimento desta 

área científica é a própria arquitectura do modelo. Nele procurámos contemplar 

os principais “actores” que podem influenciar a performance de exportação, a 

saber: 

- A empresa exportadora, que define a sua orientação estratégica e 

orientação para o mercado ao nível da relação - a orientação para a 

relação - e que depende da performance de exportação; 

-  A empresa importadora, responsável pela definição da interface com o 

exportador; 

- A relação que entre as duas é estabelecida, representada pela 

qualidade da relação; 

- A envolvente, quer ao nível do mercado de destino, quer ao nível da 

relação. 

 

Embora algumas das relações propostas no modelo tivessem sido já estudadas 

em investigações anteriores, a arquitectura integradora que apresentamos é 

inovadora, ainda mais se tivermos em conta que aborda relações 

internacionais. De referir que a introdução da interface com o cliente, como 

factor susceptível de influenciar a orientação para a relação, do fornecedor, 
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nunca tinha, tanto quando é do nosso conhecimento, sido proposta. A proposta 

parece tanto mais relevante quanto é certo que o estudo empírico confirma a 

hipótese formulada. 

 

No que respeita à  relação entre a tipologia de Miles e Snow e a construtura 

orientação para o mercado, Matsuno e Mentzer (2000) tinham proposto, em 

estudo anterior, que os tipos estratégicos de Miles e Snow fossem mediadores 

da relação entre a orientação para o mercado e a performance económica; 

note-se que, além da arquitectura das relações ser diferente, o estudo refere-se 

a um contexto doméstico, para além de as construturas orientação para o 

mercado (conforme a concepção de Jaworski e Kohli) e orientação para a 

relação serem consideravelmente diferentes. 

 

10.6 – UTILIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA A PRÁTICA EMPRESARIAL 
 

Uma tese realizada na área científica de marketing deve também procurar criar 

utilidade para as empresas que, em última análise, são os destinatários da 

evolução do conhecimento neste domínio. Seguidamente analisaremos as 

conclusões desta tese que podem contribuir para a melhoria das práticas 

empresariais. 

 

Em primeiro lugar, a capacidade de previsão revelada pelo modelo indica 

claramente que as construturas consideradas são relevantes para a explicação 

da performance de exportação da empresa. Assim sendo, as empresas 

deverão, por um lado, prestar atenção ao desempenho que conseguem nas 

construturas que delas dependem e, por outro lado, monitorizar e avaliar as 

construturas que dependem do cliente, por forma a alcançarem melhor 

performance de exportação. 

 

Em segundo lugar, pensamos que será conveniente para cada empresa 

conhecer o tipo estratégico em que se enquadra. Este conhecimento permitir-

lhe-á confrontar as características do tipo a que pertence com a orientação 

estratégica que deseja para a empresa, detectando potenciais desvios 

importantes.  
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Em terceiro lugar, a presente investigação evidenciou a influência da interface 

com o cliente sobre a orientação para a relação. Se a orientação para a relação  

representa a mobilização de capacidades, competências e recursos para o 

desempenho de actividades orientadas para a satisfação das necessidades do 

cliente, convém então que as empresas tenham consciência de quais os meios 

que devem ser mobilizados em cada situação, sob pena de se verificar 

superabundância ou défice de meios afectos a cada relação. Na verdade, se “a 

gestão de relações com os clientes requer a afectação de recursos entre 

diferentes relações” (Ford et al., 1998), torna-se então indispensável a sua 

correcta utilização. Para tal é necessário compreender as implicações da 

interface com o cliente sobre a orientação para a relação com esse cliente, o 

que foi evidenciado neste estudo. O que foi referido para a influência da 

interface com o cliente sobre a orientação para a relação é igualmente válido 

para a influência exercida, sobre esta construtura, pela orientação estratégica 

da empresa. 

  

Pensamos porém que a principal utilidade da consideração das variáveis 

“interface com o cliente” e “orientação estratégica do fornecedor”, como 

susceptíveis de influenciar a “orientação para a relação”, reside na 

possibilidade de correcção de procedimentos que esta construtura pode 

permitir. Considere-se, a título de exemplo, o caso de uma empresa reactor 

que enfrenta uma situação em que o produto é desenvolvido e especificado em 

conjunto pelo exportador e pelo importador, isto é, uma “interface interactiva”; 

nesta situação, parece evidente que a influência da interface deve sobrepor-se 

à influência da orientação estratégica geral da empresa, no sentido da adopção 

de uma indispensável postura de orientação para a relação, alterando a atitude  

previsível de uma empresa reactor.  Poderá então dizer-se que as empresas  

devem considerar de uma forma flexível o nível e conteúdo da orientação para 

a relação, independentemente da orientação estratégica da empresa, em linha 

com o preconizado por Dobni e Luffman (2000), para quem, cabe à orientação 

para o mercado proporcionar o contexto para a implementação de estratégias 

de marketing específicas. Já em 1989, Segev (1989) (citado por Dobni e 

Luffman, 2000) tinha sugerido que empresas enquadráveis num mesmo tipo 
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estratégico podiam apresentar diferenças consideráveis no processo de 

formulação estratégica, o que poderia ser responsável pelas diferenças de 

orientação e de performance. 

Uma conclusão que reputamos de importante, para as empresas, consiste na 

verificação do valor da qualidade da relação - avaliada pelos níveis de 

confiança e empenhamento do cliente – para a performance de exportação. 

Note-se que os resultados do estudo empírico revelaram que todas as 

dimensões da performance de exportação são positivamente influenciadas pela 

qualidade da relação. Estas verificações revestem-se de particular interesse 

porque revelam que um exportador pode influenciar positivamente a sua 

própria performance, adoptando uma postura de orientação para a relação, a 

qual influenciará a confiança e empenhamento do cliente estrangeiro e esta a 

performance de exportação. Esta conclusão evidencia a importância da 

construção de relações com os clientes internacionais, sendo certo que, 

frequentemente, os exportadores negligenciam este aspecto em favor de uma 

orientação para a oferta. 

 
10.7 - INVESTIGAÇÃO FUTURA 
 

 “Um homem consciencioso nunca dá uma tarefa por terminada”. 

       (George Bernard Shaw)   

 

A realização desta tese permitiu identificar algumas vias de desenvolvimento 

de investigação futura que a seguir apresentamos. 

 

Pelas razões já anteriormente referidas, o modelo que foi testado 

empiricamente difere do modelo desenvolvido conceptualmente; assim, não 

tendo sido possível testar as hipóteses teóricas relativas à influência das 

envolventes de mercado e da relação, entendemos que futuras investigações 

poderão vir a testar a influência das construturas que compõem estas 

envolventes sobre as relações que aqui foram objecto de estudo. 

 

No modelo que propusemos, a performance de exportação é influenciada 

indirectamente pela orientação para a relação e directamente pela qualidade da 
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relação. No entanto, é plausível admitir que um exportador, confrontado com 

resultados de exportação muito bons, numa dada relação,  venha a reforçar a 

orientação para a relação com esse cliente e, consequentemente, a qualidade 

da relação também melhore. No entanto, esta proposta está longe de constituir 

uma evidência e precisa por isso de confirmação. Na verdade, Chetty e 

Eriksson (2002) verificam que a rendibilidade do fornecedor afecta 

negativamente o empenhamento na relação, o que contraria a proposta de 

hipótese que fizemos. Trata-se de, como preconiza Lages (2002), usar a 

performance também como variável independente, tanto mais que os 

resultados do autor confirmam que a prática do marketing de exportação é, em 

grande medida, orientada pela performance passada, o que vem reforçar o 

referido por Katsikeas et al. (2000) relativamente ao facto de o retorno de 

informação da performance de exportação poder redireccionar as variáveis que 

a influenciam. Assim sendo, propomos que futura investigação explore a 

existência desta relação de causalidade inversa relativamente às construturas 

centrais do modelo. 

 
Uma outra via de investigação futura poderá testar o modelo que aqui 

apresentamos, substituindo a tipologia de Miles e Snow por outra, no sentido 

de verificar se outro enquadramento estratégico consegue prever melhor a 

orientação para a relação do fornecedor. O mesmo poderá ser feito 

relativamente às interfaces com o cliente, as quais, com o mesmo objectivo, 

poderão ser substituídos por outras características do cliente ou da relação 

deste com o fornecedor. 

 
Uma linha de investigação que esta tese desvendou, que poderá ser 

promissora, consiste na identificação de perfis de orientação estratégica – 

interface com o cliente – orientação para a relação que conduzam a melhores 

resultados da exportação. Se, quer  a orientação estratégica, quer a interface 

com o cliente, influenciam a orientação para a relação, e se cada uma delas 

pode mobilizar diferentes dimensões desta construtura, eventualmente 

contraditórias, então deverá ser possível definir perfis que estabeleçam 

compromissos entre estas construturas, por forma a optimizar a performance 

de exportação. Aliás, a necessidade do estabelecimento de perfis de 
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orientação para o mercado (“profiling”), para determinar quais os 

comportamentos a enfatizar, com respeito às práticas de marketing desejadas, 

foi preconizada por Dobni e Luffman (2000).  
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PARTE I 
 
Este questionário destina-se a empresas portuguesas que façam exportações (ou saídas, no caso da 
U.E.) directamente para clientes estrangeiros.  
Não são para o efeito deste questionário considerados clientes estrangeiros: 
1- As empresas que, mesmo sendo estrangeiras, compram em Portugal através de um intermediário. 
 
2- As filiais de empresas estrangeiras localizadas em Portugal 
 
3- As filiais ou sucursais, que embora localizadas num país estrangeiro, pertençam ao mesmo grupo da 
sua empresa; 
 
4- As empresas, que embora localizadas num país estrangeiro, sejam filiais ou sucursais de uma 
empresa portuguesa  
 
O esquema seguinte ajuda à compreensão de quais as empresas clientes que interessam a este estudo: 
 

Portugal           ║ Estrangeiro (inclui União Europeia) 
║ 

 A sua empresa        ║                             O cliente estrangeiro 
║ 

 
 
Indique se deseja receber, após a sua conclusão, um resumo dos resultados do estudo. 
                                                                    SIM                    NÃO   
Em caso afirmativo, solicite o resumo do estudo para:  projecto.export@fep.up.pt  
 
A –Por favor pense no TERCEIRO MAIOR CLIENTE ESTRANGEIRO (em termos das compras que 
fez à sua empresa, no último ano, em euros), seja qual for o país em que ele se situe. Não deve escrever 
o nome desse cliente, basta identificá-lo mentalmente. Já o identificou? 
                                                                    SIM                    NÃO       

 
• No caso de considerar que outra pessoa é mais conhecedora da relação com o cliente 

seleccionado, peço o favor de passar este inquérito a essa pessoa. 
 

• Se respondeu afirmativamente à questão A, por favor responda ao questionário completo que 
se segue, tendo sempre presente que as respostas devem ser dadas tendo sempre em conta O 
TERCEIRO MAIOR CLIENTE ESTRANGEIRO. 

 
Se tiver qualquer dúvida peço o favor de me contactar através de:  

                                                                    e-mail: projecto.export@fep.up.pt    
                    

 
 

PARTE II 
Dados da sua empresa (apenas para tratamento estatístico) 
 
1  Nome da  empresa        
 
2  C.A.E. em que se inclui o principal produto exportado para o cliente estrangeiro seleccionado:         
 
3  Dimensão da empresa (nº de empregados permanentes): 

 Até 9;        De 10 a 49;         De 50 a 249;        De 250 a 499;        De 500 a 1000;         Mais de 1000 
 
4  Percentagem de negócios da empresa que resultam da exportação : 

Menos de 10%        De 10% a 24%         De 25% a 49%         De 50% a 74%           75% ou mais        
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PARTE III 

 
A)  Em que país se encontra o cliente que escolheu?        
 
B)  Aproximadamente há quanto tempo faz a sua empresa negócios com este cliente?       Anos  e         Meses 
 
C) O cliente estrangeiro que seleccionou é: 

   Um distribuidor (de qualquer tipo) 
    Um fabricante (que incorpora o produto exportado pela sua empresa no produto que ele fabrica) 
   Outro.   Qual?       

 
Para cada uma das questões que se seguem, assinale apenas uma única opção, clicando sobre o 
quadrado do algarismo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) que melhor corresponde à sua opinião, tendo em conta a 
legenda que é fornecida em cada caso. 
 
D) 
D1) Em que medida é que, na sua opinião, Portugal e o país do seu cliente são semelhantes ou 
diferentes, nos seguintes aspectos:  
LEGENDA: 
 
 
 
Aspectos:                         1 2  3 4  5  6  7 
a) Língua                                         
b) Linguagem de negócios                                              
c) Práticas de negócios                                               
d) Cultura nacional                                               
e) Sistema político e legal                                                      
 
D2) Em que medida é que, na sua opinião, a sua empresa e a do seu cliente são semelhantes ou 
diferentes, nos seguintes aspectos:  
LEGENDA: 
 
 
 
 
f) Cultura da empresa                                                  
g) Métodos de trabalho/ processos                                                   

 
D3)  LEGENDA:  
 
 
 
 
                          1 2  3 4  5  6  7 
h) Qual o nível de proximidade com este cliente, no relacionamento pessoal com ele?         
 
E)    Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
 
                          1 2  3 4  5  6  7 
a) Estamos convencidos que, por vontade deste cliente, a relação vai continuar por vários anos         
b) Este cliente responde rapidamente às nossas solicitações                                   

6 7 = totalmente      
       diferente 

5 4 
 

3 2 1 = totalmente  
semelhante 

1 =totalmente 
     distante 

2 = muito 
      distante 

3 = distante 4 = nem próximo 
      nem distante 

5 = próximo 6 = muito 
      próximo 

7 = totalmente 
       próximo 

1 = discordo 
    totalmente 

2 = discordo 
      muito 

3 = discordo 4 = nem  concordo     
      nem discordo 

5 = concordo 6 = concordo 
      muito 

7 = concordo 
    totalmente 

6 7 = totalmente      
       diferente 

5 4 
 

3 2 1 = totalmente  
semelhante 
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c) Existe um grande sentido de unidade entre este cliente e nós                       
d) Este cliente acha que somos um aliado muito importante                        
e) Este cliente desenvolveu connosco uma relação de negócios próxima                     
f) A relação com este cliente é boa e estamos convencidos que ele quer continuar a comprar os 
    nossos produtos                                          
 
F)    Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA: 
 
 
 
              

       1  2  3  4  5  6  7 
a) Este cliente considera que temos sido francos ao lidar com ele                          
b) Este cliente considera que as promessas feitas por nós são fiáveis                                               
c) Este cliente considera que as afirmações que fazemos são verdadeiras (Exemplo: sobre a  
    performance do produto)                
d) Este cliente considera que desempenhamos as nossas tarefas de forma profissional                
e) Este cliente partilha livremente connosco as suas ideias, sentimentos e expectativas                      
f) Este cliente vê-nos como um amigo                                       
g) Este cliente considera que nos preocupamos com o que se passa com o negócio dele        
h) Este cliente considera que temos estado sempre do lado dele                                                       
i) Este cliente confia que nós temos presentes os seus melhores interesses                                       
j) Este cliente sabe que pode contar com a nossa colaboração e assistência quando mudam as  
   circunstâncias ou em situações de emergência                                                              
k) O nível de confiança que este cliente tem em nós é muito elevado                                    
 
 G)    Em que medida acha que os aspectos que se seguem representam um problema para a sua 
empresa, na relação com este cliente? 
LEGENDA:  
 
 
 
Aspectos:                                      1  2  3  4  5  6  7 
a) Língua do país do cliente                                               
b) Linguagem de negócios usada no país do cliente                            
c) Práticas de negócios no país do cliente                              
d) Cultura do país do cliente                               
e) Sistema político e legal do país do cliente                                          
f) Cultura da empresa do cliente                                  
g) Métodos de trabalho/processos seguidos pelo cliente                        
h) Relacionamento pessoal                               
 
H) 
H 1)    Qual a evolução do negócio da sua empresa para o cliente estrangeiro que seleccionou no início 
do questionário (o 3º maior), relativamente aos seguintes aspectos?  Nota: se a duração da relação com 
este cliente for inferior a 3 anos, considere essa duração. 
LEGENDA:  
 
 
 
 
                 1  2  3  4  5  6  7 
a) As vendas em valor (facturação) para este cliente, nos últimos 3 anos               
b) As vendas em volume (quantidade) para este cliente, nos últimos 3 anos           
c) A margem de lucro, nos últimos 3 anos                                        
 

7 = é um problema      
      muito grande 

4 3 
 

2 
      

1 = não é       
     problema 

6 = um     
      aumento 
      grande  

7= um    
aumento muito  
grande 

5 = um    
      pequeno 
     aumento 

4= nem          
  aumento nem 
  diminuição 

3 =uma   
   diminuição 
   pequena  

2 = uma     
   diminuição 
   grande 

1= uma  
   diminuição    
   muito grande   
 

1 = discordo 
    totalmente 

2 = discordo 
      muito 

3 = discordo 4 = nem  concordo     
      nem discordo 

5 = concordo 6 = concordo 
      muito 

7 = concordo 
    totalmente 

5 6 
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H 2) LEGENDA:  
 
 
 
  1  2  3  4  5  6  7 
d) Globalmente como classificaria o sucesso da relação com este cliente nos últimos 3 anos?                                    
 
H 3)   Em que medida concorda com as seguintes afirmações: 
LEGENDA:  
 
 
 
 
                 1  2  3  4  5  6  7 
e) Achamos que o tempo e esforço gastos com este cliente valeram muito a pena                  
f) Este cliente tem sido útil para gerar ideias de novos produtos                                    
g) O know-how deste cliente tem servido para melhorar os produtos existentes           
h) As expectativas que depositámos na relação com este cliente têm sido completamente cumpridas   
 
H4)   Qual a sua satisfação com os três aspectos seguintes, da sua relação com este cliente?  
LEGENDA:  
 
 
 
 
                  1  2  3  4  5  6  7 
i) As vendas                              
j) O crescimento das vendas nos últimos 3 anos                          
k) A margem de lucro, nos últimos 3 anos                                   
 
 
I)    Suponha uma situação de fim da relação com o cliente estrangeiro que seleccionou (o 3º mais 
importante). Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
 
                  1  2  3  4  5  6  7 
a) Duma maneira geral, a mudança para um novo cliente seria difícil para nós            
b) Há muitos clientes alternativos para os produtos que fornecemos a este cliente                    
c) A continuação da relação com este cliente é essencial para a nossa empresa           
d) Se a relação com este cliente terminasse, teríamos custos elevados para o substituir            
e) Estamos muito dependentes deste cliente para alcançar os nossos objectivos de negócio         
f) Para este cliente, duma maneira geral, a mudança para outro fornecedor seria difícil               
g) Este cliente tem muitos fornecedores alternativos para os produtos que lhe fornecemos           
h) Para este cliente, a continuação da relação com a nossa empresa é essencial           
i) Se a relação connosco terminasse, este cliente teria custos elevados para nos substituir          
j) Este cliente está muito dependente de nós para alcançar os seus objectivos de negócio                    
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = discordo 
    totalmente 

2 = discordo 
      muito 

3 = discordo 4 = nem  concordo           
      nem discordo 

5 = concordo 6 = concordo 
      muito 

7 = concordo 
    totalmente 

1=totalmente   
   insatisfeito 

2 = muito          
   insatisfeito 

3 = insatisfeito 4 =nem  satisfeito  
nem insatisfeito 

5 =satisfeito 6 =muito 
satisfeito 

7=totalmente 
satisfeito 

1=insucesso 
    total 

2 = muito      
    insucesso 

3 = insucesso 4 = nem  sucesso  
    nem insucesso 

5 = sucesso 6 = muito     
      sucesso 

7 = sucesso 
      total  

1 = discordo 
    totalmente 

2 = discordo 
      muito 

3 = discordo 4 = nem  concordo     
      nem discordo 

5 = concordo 6 = concordo 
      muito 

7 = concordo 
    totalmente 
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J)    Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
 
 1  2  3  4  5  6  7 
a) Os responsáveis pela relação com este cliente têm à disposição os recursos financeiros  
  necessários ao desenvolvimento da relação                                 
b) A nossa empresa disponibiliza todos os recursos humanos necessários ao desenvolvimento desta 
    relação                                      
c) A gestão dedica todo o tempo e esforço necessários ao desenvolvimento desta relação         
d) A nossa empresa disponibiliza todos os meios tecnológicos e de produção necessários ao 
    desenvolvimento desta relação.                                                
e) Os responsáveis pela relação com este cliente têm à disposição toda a informação necessária ao  
    desenvolvimento da relação                                                                    
 
K)   Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
 
                                                                                                                                                    1  2  3  4  5  6  7 
a) No país deste cliente a concorrência, para os produtos que exportamos para ele, é muito grande     
b) O que quer que seja que um concorrente nosso possa fazer para melhorar a oferta para este 
     cliente, (produto, serviço, preço etc) nós ou  outros podemos rapidamente imitá-lo                         
c) Os nossos concorrentes, que fornecem este cliente, frequentemente implementam novas 
     jogadas competitivas                                                                                                                  
 
L)    Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
 
Na relação com este cliente:               1  2  3  4  5  6  7 
a) Sempre que surgem problemas logísticos (exemplo: problemas com entregas a tempo) a nossa 
    empresa resolve-os rapidamente                                             
b) Sempre que surgem problemas relacionados com a qualidade (exemplo: problemas com o controlo 
     ou garantia da qualidade) a nossa empresa resolve-os rapidamente                           
c) Sempre que surgem problemas de natureza burocrática (exemplo: obtenção de documentos 
    relacionados com taxas ou com a banca) a nossa empresa resolve-os rapidamente            
d) Sempre que o cliente manifesta dúvidas ou exprime incertezas procuramos actuar de maneira a 
    esclarecê-lo completamente                                                        
e) Prestamos a máxima atenção ao serviço pós-vendas, para que seja eficiente                       
f)  Os produtos que lhe vendemos têm uma boa relação qualidade / preço                     
g) Preocupamo-nos em fornecer produtos funcionais, ou seja, fáceis de aplicar ou de usar          
h) Prestamos-lhe informação útil e atempadamente                  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = discordo 
    totalmente 

2 = discordo 
      muito 

3 = discordo 4 = nem  concordo     
      nem discordo 

5 = concordo 6 = concordo 
      muito 

7 = concordo 
    totalmente 

1 = discordo 
    totalmente 

2 = discordo 
      muito 

3 = discordo 4 = nem  concordo     
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M)   Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
 
                  1  2  3  4  5  6  7 
a) Os responsáveis pela relação com este cliente falam com os funcionários dele sobre outros 
    assuntos que não os de negócios.                                  
b) Os responsáveis pela relação com este cliente visitam-no regularmente            
 
N)   Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
 
                  1  2  3  4  5  6  7 
a) Os responsáveis pela relação com este cliente discutem com ele quais as tarefas que cabem a  
     cada uma das partes                       
b) Todas as funções da nossa empresa (não só marketing / vendas) estão integradas para poderem 
     responder às necessidades deste cliente                            
c) Os responsáveis pela relação procuram activamente que este cliente partilhe as suas  
     necessidades com eles                                           
 
O)   Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
                  1  2  3  4  5  6  7 
a) A nossa empresa avalia a satisfação deste cliente                                    
b) Os níveis de satisfação deste cliente são comunicados internamente a todos os departamentos 
    envolvidos na relação                                        
c) A nossa empresa responde muito rapidamente à informação sobre a insatisfação deste cliente         
d) O bom desempenho dos responsáveis pela relação com este cliente é avaliado e recompensado        
 
P)   Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
 
Em caso de conflito:               1  2  3  4  5  6  7 
a) Os responsáveis pela relação com este cliente tentam persistentemente defender os interesses 
     da nossa empresa.                                     
b) Os responsáveis pela relação com este cliente deixam passar o tempo necessário para que a  
     situação se acalme.                               
c) Os responsáveis pela relação com este cliente tentam estabelecer um compromisso aceitável para  
     ambas as partes .                                           
d) Os responsáveis pela relação com este cliente assumem uma atitude positiva para com as suas 
    queixas / reclamações                                          
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Q)  Em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
LEGENDA:  
 
 
 
 
                  1  2  3  4  5  6  7 
a) Estamos dispostos a fazer alterações quando surgem necessidades não habituais deste cliente       
b) Somos flexíveis na resposta aos pedidos deste cliente                         
c) Quando é preciso, estamos dispostos a pôr de lado os termos do contrato para resolver problemas 
     deste cliente                                              
d) Adaptámos o produto às necessidades de performance ou especificações deste cliente           
e) Para este cliente introduzimos alterações ao nível dos nossos recursos humanos (por exemplo  
     dando-lhes formação, contratando novas pessoas etc)                         
f)  Para este cliente mudámos os procedimentos de inventário e distribuição                                
g) Para este cliente modificámos o equipamento e ferramentas                                                             
h) Adaptámos o nosso processo de produção especificamente para este cliente                                  
 
 

PARTE IV 
 
R)   O produto principal que vendemos a este cliente pode ser caracterizado da seguinte maneira: 
(escolha apenas uma das quatro opções seguintes, clicando sobre o quadrado que melhor corresponde 
à situação do cliente seleccionado) 
 

   O cliente compra um produto standard, de entre aqueles que temos na nossa linha de produtos   
   O cliente fornece uma especificação que apenas refere as características funcionais (o que ele pretende que o 

produto faça) cabendo-nos a nós conceber e fabricar o produto 
   O produto resulta da discussão conjunta e é desenvolvido e especificado conjuntamente por nós e pelo cliente. 
   O produto é fabricado por nós de acordo com uma especificação completa fornecida pelo cliente        

 
S)    Nos grupos que se seguem,  escolha a situação (apenas uma de entre as quatro opções) que melhor 
descreve a sua empresa, clicando sobre o quadrado correspondente 
 
S 1)  Em comparação com os nossos concorrentes, os nossos produtos podem ser caracterizados como: 

   Mais inovadores, permanentemente em alteração, de carácter mais abrangente envolvendo toda a organização e o      
mercado  

   Razoavelmente estáveis em certos departamentos (da empresa) e mercados, e inovadores noutros departamentos 
e mercados                                                                                                            

  Com um enfoque específico (para um determinado segmento), relativamente estáveis e definidos coerentemente 
na organização e no mercado.                                                                                                                                       

   Em fase de transição, tendo por função dar resposta a oportunidades ou ameaças do mercado ou das condições    
envolventes 
 
S 2)  Em comparação com a nossa concorrência, temos uma imagem no mercado como uma empresa 
que: 

   Oferece menos produtos mas selectivos e de elevada qualidade. 
   Adopta novas ideias e inovações mas somente depois de cuidadosa análise. 
   Reage rapidamente a oportunidades ou ameaças do mercado para manter ou melhorar a sua posição. 
   Tem uma reputação de ser inovadora e criativa.  

 
S 3)  O tempo que a nossa empresa gasta a observar as alterações e tendências do mercado pode ser 
considerado como: 

   Longo: estamos permanentemente a observar o mercado 
   Mínimo: na verdade não passamos muito tempo a observar o mercado 
   Médio: gastamos um tempo razoável a observar o mercado 
   Esporádico: por vezes gastamos bastante tempo e outras vezes pouco a observar o mercado 
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S 4)  Em comparação com os nossos concorrentes os aumentos ou diminuições da procura que temos 
experimentado devem-se principalmente à:  

  Nossa prática de nos concentrarmos em desenvolver principalmente os mercados em que actualmente estamos 
presentes 

   Nossa prática de responder às pressões do mercado assumindo poucos riscos 
   Nossa prática de entrar agressivamente em novos mercados com novos tipos de produtos e programas. 
   Nossa prática de penetrar mais profundamente nos mercados em que actualmente estamos presentes, de forma 

determinada; simultaneamente adoptamos novos produtos, mas só depois de avaliar cuidadosamente o seu potencial. 
 
S 5)  Em comparação com outras empresas do nosso sector, uma das nossas linhas de orientação mais 
importantes pode ser descrita como o empenhamento em: 

   Manter os custos sob controlo 
   Analisar os nossos custos e receitas cuidadosamente para manter os custos sob controlo e de forma selectiva 

gerar novos produtos e serviços ou entrar em novos mercados 
   Garantir que a empresa possui ou pode aceder às pessoas, recursos e equipamento requeridos para desenvolver 

produtos novos e novos mercados. 
   Garantir que fazemos o necessário para nos protegermos contra ameaças críticas para a nossa empresa. 

 
S 6)  Diferentemente de outros no nosso sector, as competências detidas pelos nossos gestores: 

   Permitem-nos identificar tendências e depois desenvolver novas ofertas ou mercados . 
   Estão concentradas em uma ou poucas áreas específicas. 
   São diversas, flexíveis, e permitem a criação de alterações.  
   Estão relacionadas com os pedidos de curto prazo do mercado.  

 
S 7)  O que nos distingue de outras empresas do sector é que nós:  

  Somos capazes de analisar cuidadosamente as tendências que vão surgindo, mas adoptar só aquelas que 
provarem ter potencial 

   Somos capazes de fazer um número limitado de coisas mas excepcionalmente bem 
   Somos capazes de responder a tendências que emergem mesmo que elas apresentem apenas um potencial 

moderado. 
   Somos capazes de desenvolver de forma consistente novos produtos, serviços e mercados 

 
S 8)   Mais do que outras empresas do nosso sector, os nossos gestores tendem a concentrar-se em: 

   Manter uma posição financeira segura através de medidas de controlo da qualidade e dos custos 
   Analisar oportunidades no mercado e seleccionar só aquelas com potencial provado, ao mesmo tempo que 

mantêm uma posição financeira segura. 
   Actividades ou funções do negócio que precisam de mais atenção, atendendo às oportunidades ou problemas com 

que se defrontam no momento. 
   Desenvolver produtos e serviços novos e expandir – se para novos mercados ou segmentos de mercado 

 
 
Este questionário chegou ao fim. Muito obrigado pela sua participação. Sem a colaboração de 
empresas como a sua este trabalho não seria possível. Espero, sinceramente, que os resultados possam 
vir a ser-lhe úteis. 
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Exmos. Senhores, 
 
O subscritor está a realizar uma Tese de Doutoramento em Gestão e vem solicitar a sua 
colaboração no preenchimento do inquérito anexo. É meu compromisso de honra que as 
respostas serão estritamente confidenciais. 
 
A investigação em que estou empenhado aborda os efeitos sobre a performance do 
exportador que resultam da adopção de diferentes estratégias e orientações para o 
mercado, e encontra-se em fase de conclusão.  

  
A presente fase consiste em submeter, a empresas exportadoras portuguesas, o 
questionário em anexo.  
A vossa resposta é imprescindível. Sem um número muito considerável de questionários 
completamente preenchidos não é possível retirar conclusões, inviabilizando o trabalho 
destes últimos anos. Peço-lhe por isso um pouco do seu tempo (15/ 20 min). 
 
Se o desejar, terei todo o gosto em enviar-lhe as conclusões deste estudo 
 
Se tiver qualquer dúvida não deixe de responder: basta enviar um e-mail para 
projecto.export@fep.up.pt que rapidamente será esclarecida. 
 
Antecipadamente grato, subscrevo-me, com elevada consideração, 

 
A. Correia de Barros – projecto.export 

 
 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
 
Para responder ao questionário comece por guardar o ficheiro que está em anexo com o 
nome “INQUÉRITO FINAL II - para email.doc” num directório à sua escolha. De seguida 
abra esse ficheiro a partir do directório onde o gravou. Note que o ficheiro requer que 
tenha instalado o Microsoft Word. 
 
O processo de resposta ao questionário é muito simples, bastando clicar uma vez sobre 
cada campo, correspondendo à resposta que pretende dar, aparecendo um X inserido no 
quadrado correspondente.  
Em caso de engano, basta voltar a clicar sobre o mesmo quadrado, anulando assim a 
selecção. Nos campos de texto (p. ex. nome da empresa) basta clicar no início do campo 
e escrever o texto adequado.  
No final do inquérito totalmente preenchido e guardado o trabalho, é necessário enviar 
esse ficheiro em anexo para o endereço: projecto.export@fep.up.pt 
 
Se, em alternativa pretender enviar o questionário por correio normal, agradeço o envio 
do mesmo para o endereço seguinte: 

 
Faculdade de Economia do Porto 
projecto.export - Gab. 270 
R. Dr. Roberto Frias, s/ n 
4200 – 464 Porto 

 


