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São Paulo, 17 de Junho de 2009.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

A pesquisa abaixo, realizada com os alunos da FGV – Pós Adm. T4 – Berrini, teve 

como objetivo responder à pergunta – o quanto as empresas que esses alunos trabalham 

são orientadas para marketing (na opinião desses alunos). 

 

Tanto o número absoluto de respondentes (turma com 45 alunos dos quais mais da 

metade trabalha) quanto a representatividade dessas respostas em relação ao número de 

colaboradores de cada uma das empresas avaliadas não têm representatividade 

estatística adequada. 

 

Considerando-se essa análise do ponto de vista qualitativo, a mesma oferece algumas 

idéias interessantes, que merecem maior aprofundamento pelos alunos dentro de suas 

organizações e na vida profissional e, além disso, podem servir como base para uma 

futura pesquisa com critérios estatísticos no plano acadêmico. 

 

É importante observar que as opiniões aqui registradas são dos colaboradores das 

empresas, não dos clientes, ou seja, se trata de uma avaliação interna do quanto as 

empresas são orientadas para marketing. Sabemos que o ideal seria perguntar isso aos 

clientes finais das empresas e não apenas aos seus colaboradores (Serv/ Qual – 

Parasuraman et al). 

 

Uma das implicações desse fato (de se tratar de uma análise interna dos colaboradores) 

é que nas questões que as empresas não estão bem, podem eventualmente estar pior na 

avaliação dos seus clientes. Nas questões que se consideram médias, podem 

eventualmente estar abaixo da média na avaliação dos seus clientes, e nas questões que 

se consideram bem ou muito bem podem eventualmente ter uma avaliação um pouco 

menos exuberante na avaliação dos seus clientes. Devido à falta de critérios estatísticos 

na condução da pesquisa todas essas são hipóteses que precisariam ser testadas, e não 

podem ser levadas extremamente a sério a partir de uma pesquisa qualitativa como essa.  

 

Observação: 

O questionário com a tabulação das respostas se encontra anexo. Em geral as repostas 

como “muitíssimo” denotam que a empresa está mais orientada para marketing e as 

respostas no outro extremo “nada ou um pouco” denotam que não está. 

 

Uma empresa é orientada para marketing quando é orientada para o mercado e para 

entender e atender as necessidades de todos os seus clientes internos e externos que são 

valorizadas nas relações de negócios entre a empresa e esses clientes, incluindo-se 

nesses últimos os acionistas, canais de distribuição, grupos de interesse e consumidores 

finais. 

Questionário: Orientação para marketing 

Sua empresa é orientada para marketing? 

Análise das respostas – turma T4 Berrini 

Pós – Adm – FGV – Marketing Empresarial 

Número de respondentes: 17 
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Análise e comentários das respostas 
Total geral das respostas 

nada pouco razoável muito muitíssimo 

    1%    11%    34%   36%    18% 

De modo geral, pode-se dizer que a avaliação do quanto as empresas são orientadas para 

marketing não foi boa. Seria de esperar um quadro  com um desvio superior de respostas 

para o lado direito, como o exemplo que segue: 

 

nada pouco razoável muito muitíssimo 

   0%    0%    20%   50%    30% 

As principais causas dessa avaliação geral negativa são percebidas pelos alunos como se 

devendo a: 

 

1. Marketing visto mais como despesa que como investimento (1 abaixo). 

2. Diretores e gerentes com menos contato com os clientes que o desejável (5). 

3. Valorização maior dos produtos que dos próprios clientes da empresa (7). 

4. Pouca atenção aos detalhes nos serviços aos clientes (8). 

5. Foco da energia mais interno que externo (no mercado) (10). 

6. Preços sem levar em consideração o “valor percebido” pelo consumidor (11). 

7. As estratégias das empresas ainda não levam os clientes suficientemente em 

consideração (12). 

8. Existe muita complacência com o “status quo” do negócio internamente (14). 

9. A retenção de clientes, seu reconhecimento e fidelizacão ainda não têm foco 

forte (17). 

10. O envolvimento dos clientes cedo, na fase de desenvolvimento de produtos 

deixa a desejar (18). 

11. A postura “empreendedora” interna não é tão incentivada quanto deveria (19). 

12. Os pontos fortes e fracos internos do negócio poderiam ser mais conhecidos e 

trabalhados com os colaboradores em geral (20). 

13. A “justiça distributiva” (repartir os benefícios de modo justo entre todas as 

partes envolvidas) ainda pode ser melhorada (23). 

 

Os pontos negativos estão mais relacionados com as práticas efetivas junto aos clientes 

e pontos falhos em diversas práticas internas menos focadas numa “filosofia” de 

marketing do que deveriam. 

 

Os principais pontos positivos que as empresas apresentam na sua “orientação para 

marketing” são os seguintes: 

 

1. Postura e atitude positiva em relação à qualidade de produtos e serviços e em 

relação aos clientes (2, 3, 4, 6 e 21). 

2. Importância da qualidade de produtos e serviços para a imagem da marca (9). 

3. Valorização da opinião dos clientes em geral (13). 

4. Dar resposta regularmente aos clientes (15 e 22). 

5. Foco na adição de valor para os clientes (16). 

 

Os pontos positivos estão mais relacionados com a postura e com as atitudes em geral. 
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Por se tratar de uma pesquisa qualitativa inexiste uma coerência de 100% nas respostas, 

como não haveria também numa pesquisa quantitativa (que trabalha com significância 

estatística, intervalos de confiança e não com valores absolutos). 

 

 

Respostas às questões individuais 

Para evitar-se repetir em cada questão, vale refrisar que todas as respostas abaixo 

decorrem da avaliação e percepção dos alunos respondentes, considerando-se todos os 

condicionantes já apontados na introdução. 

 
1) Na nossa empresa, vemos marketing como investimento, e não tanto como despesa.  
 

0,00% 17,65% 47,06% 29,41% 5,88% 

 

O resultado coincide com uma avaliação geral baixa na orientação para marketing. Faz 

sentido nesse caso considerar-se os investimentos em marketing mais como despesas 

(no sentido de “custos”) e menos como investimentos (no sentido de despesas que 

geram benefícios não só no presente exercício quanto nos futuros). 

 
2) Servir o cliente é um valor central na nossa empresa e isso orienta nossas ações.  
 

0,00% 0,00% 17,65% 58,82% 23,53% 

 

Esse é um dos pontos fortes das empresas: ter os clientes como um valor central para o 

negócio. Não existe negócio sem essa percepção que o cliente é central para a existência 

do negócio, já que o cliente é o destinatário de todos os esforços de valor da empresa, 

que visam beneficiar seus clientes (todos os clientes, vale lembrar). 
 
 
3) Fazemos força para atender as expectativas dos nossos clientes e para superá-las. 

 

 

 

Os clientes não só representam um valor central para as empresas, mas seus 

colaboradores internos têm um compromisso prático (orientam suas energias) para bem 

atender seus clientes. Esse é outro ponto forte das empresas avaliadas. 

 
 
4) Nós lutamos para obter qualidade elevada nos nossos produtos e serviços e fazemos 
tudo para comunicar isso aos nossos colaboradores. 

 
 
 

As respostas estão alinhadas nesse caso com as respostas às questões 1 a 3 acima. Existe 
um esforço interno da parte das empresas para colocar foco na qualidade dos produtos e 
serviços. 
 
5) Os gerentes de nível mais alto na nossa empresa lêem, escutam e respondem as 
reclamações de clientes regularmente. Eles interagem com os clientes. 
 

0,00% 5,88% 41,18% 35,29% 17,65% 

 

Seria de esperar que esse envolvimento direto da direção e gerência das empresas com 

os clientes fosse mais intenso. Esse parece ser um ponto fraco das empresas avaliadas. 

0%  , 0%    17,65% 52,94% 29,41% 

0,00% 5,88% 23,53% 47,06% 23,53% 
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6) Nós vemos defeitos de produtos e falhas de serviços como um problema de nossa 
empresa e não como "problema do cliente". 
 

0,00% 5,88% 17,65% 47,06% 29,41% 

 

A preocupação com o cliente, como valor central das empresas, volta a ficar clara aqui. 

Os problemas e dificuldades das empresas são assumidos por elas mesmas, o que é 

muito positivo, não são transferidos para os clientes. Existe consciência da importância 

da qualidade de produtos e serviços como um valor chave da empresa. 

 
7) Na nossa empresa nós valorizamos muito mais nossos clientes que nossos produtos. 
 

0,00% 23,53% 29,41% 29,41% 17,65% 

 

Esse parece ser um ponto fraco das empresas. Seus produtos e serviços são 

considerados mais importantes, ou seja, o foco maior está no “valor-de-troca” do 

produto que no “valor-de-uso” (usando a terminologia do Prof. Christian Grönroos da 

Escola Sueca de Serviço – Hanken Swedish School of Economics – Helsinki /Finland). 

 

Essa resposta é consistente com a avaliação geral de orientação insatisfatória para 

marketing apontada pelos alunos. 

 
8) Nossa preocupação com os clientes se revela em pequenas coisas - por exemplo,  
nossas melhores vagas de estacionamento são para os clientes. 
 

11,76% 41,18% 29,41% 11,76% 5,88% 

 

As empresas com muito foco nos clientes revelam uma extraordinária preocupação com 

detalhes, tais como banheiros impecáveis, vagas preferenciais no estacionamento, 

recepção impecável e assim por diante. Todos esses detalhes denotam uma atenção e 

importância dada aos clientes da parte da alta gerência, e visa passar esse sentimento 

para todos os níveis organizacionais. No nosso caso essa carência pode apontar uma 

falha de liderança. 

 
9) Nós acreditamos que a qualidade dos nossos produtos e serviços é a melhor maneira  
de comunicar nossa imagem corporativa. 
 

0,00% 0,00% 35,29% 29,41% 35,29% 

 

A qualidade dos produtos e serviços é uma das principais ferramentas de construção da 

identidade de qualquer marca (ver, por exemplo, David A. Aaker – Construindo Marcas 

Fortes). Esse ponto é ressaltado aqui, sendo um ponto forte das empresas avaliadas. 

 
10) Nós tentamos focar a energia emocional do nosso pessoal voltada para fora - vencendo  
no mercado - e não para dentro - na segurança do emprego da cada um. 
 

0,00% 35,29% 29,41% 23,53% 11,76% 
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Em tempos de crise econômica geral é natural que surja uma preocupação com a 

manutenção do emprego, mas é importante não perder de vista, que o sucesso no 

mercado é a única garantia de emprego que realmente vale para qualquer empresa. 

 
 
11) Nós estabelecemos preços para nossos produtos com base no valor percebido. 
 

5,88% 11,76% 47,06% 29,41% 5,88% 

 

As respostas sugerem que não, que as empresas estabelecem preços com base nos seus 

custos, ou com base numa análise simples dos preços dos concorrentes. Ignorar 

completamente o valor percebido pelos clientes pode levar a empresa para um foco 

excessivo no “valor-de-troca” como já foi apontado acima, e pouco foco na interação e 

relacionamento com seus clientes, o que pode abrir um grande espaço para margens 

mais adequadas, através do foco na prestação de serviços valorizados pelos clientes. 

 
12) Nossas estratégias decorrem da análise das necessidades dos nossos clientes e das 
estratégias e capacidades dos nossos competidores, e não do nosso orçamento anual. 
 

0,00% 5,88% 52,94% 35,29% 5,88% 

 

Parece que existe um bom espaço para as empresas colocarem um foco estratégico 

maior na análise das necessidades dos clientes e na concorrência e menos foco interno 

no orçamento do ano. “Repensem o mercado e coloquem mais foco nos clientes e 

menos em protegerem-se no orçamento anual.” – Essa era a orientação de Jack Welsch 

para as Divisões da GE nas décadas de 80 e 90 do Século XX. Os resultados dessa 

mudança de foco foram excelentes para muitas dessas Divisões e para o gigantesco 

crescimento da GE nos tempos “Welsch”. 

 
13) Consideramos as "impressões" que obtemos dos clientes tão importantes quanto  
os dados de pesquisas que compramos e pagamos. 
 

0,00% 0,00% 29,41% 47,06% 23,53% 

 

Ponto forte das empresas e de seus colaboradores. Essa postura de estar em contato 

direto com os clientes e “sentir” suas prioridades é essencial. Considerar apenas os 

resultados de distantes pesquisas elaboradas dentro das melhores técnicas por Institutos 

de Pesquisas externos é sempre perigoso, porque não pode substituir a necessidade de 

proximidade com os clientes. 

 
14) Pensamos que a complacência é uma ameaça e fazemos todo o possível para evitá-la. 
 

0,00% 5,88% 70,59% 17,65% 5,88% 

 

Grande parte dos respondentes afirma que as empresas são razoavelmente complacentes 

com o “status quo” dos negócios e não são pró-ativas no sentido de evitá-lo. Essa 

postura ameaça a capacidade da empresa se reinventar, inovar e se adaptar a novas 

realidades competitivas. É um risco que deve ser evitado a todo custo e isso parece que 

não é completamente percebido dentro dessas empresas. 
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15) Ser capaz de dar respostas aos clientes é um tema regular de discussão na nossa 
empresa. 
 

0,00% 0,00% 35,29% 29,41% 35,29% 

 

A resposta é favorável às empresas, no sentido de colocarem na pauta do dia os 

interesses dos clientes e tomarem providências permanentemente para elevar a 

qualidade dos produtos e serviços que oferecem aos seus clientes. 

 
16) As pessoas na nossa empresa têm a impressão que o que elas fazem é importante. 
Elas sabem o valor que elas adicionam para os clientes. 
 

0,00% 0,00% 23,53% 64,71% 11,76% 

 

Ponto forte das empresas e de seus colaboradores que têm foco na adição de valor para 

os clientes em tudo que fazem. Tudo que fazemos e que não adiciona valor para os 

clientes (na percepção desses últimos, não na nossa) deve ser eliminado porque se 

traduz numa despesa inútil, que não gera vendas e não é valorizada pelos clientes. 

 

Eliminando-as atendemos melhor ao “cliente acionista” e podemos redirecionar 

recursos de modo mais produtivo e efetivo para a saúde do negócio. 

 
17) Nós recompensamos os clientes por sua lealdade a nossa empresa de várias maneiras.  
 

5,88% 17,65% 47,06% 17,65% 11,76% 

 

Um dos grandes pontos fracos das empresas apontados pela pesquisa: a pouca 

preocupação com a manutenção e retenção dos clientes. Custa muito menos reter e 

manter um cliente que conquistar um cliente novo.  

 

A retenção de clientes é um ponto fundamental para o fortalecimento da marca também. 

 

O cliente fiel e leal deve ser reconhecido através de cartas, agradecimento pessoal e 

sistemas formais de reconhecimento. A Avon e a Natura são empresas com grande 

retenção de revendedoras e consultoras devido aos fortes programas de reconhecimento 

e retenção implementados por ambas. Esse é um fator de grande relevância para a 

orientação para marketing. 

 
18) Envolvemos os clientes o mais cedo possível no nosso processo de desenvolvimento 
de produto ou serviços.  
 

0,00% 23,53% 47,06% 29,41% 0,00% 

 

Esse é outro ponto fraco importante identificado pela pesquisa. Todo desenvolvimento 

de produtos deve começar e terminar nos clientes finais. O moderno desenho de 

produtos (product design) começa e termina com os clientes finais (e intermediários). 

 

Não ter esse foco pode resultar em muitos “micos de vendas”, estoques elevados, 

número excessivo de sku’s, margens brutas menores e assim por diante. Colocar foco no 

cliente para o desenvolvimento de produtos é uma medida preventiva muito relevante 

para a saúde dos negócios. 
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19) As pessoas na nossa empresa trabalham como se elas fossem donas do negócio e 
assumem a responsabilidade pelo sucesso do negocio. 
 

0,00% 23,53% 35,29% 23,53% 17,65% 

 

O “empreededorismo-intra-empresa” ainda parece ser uma característica pouco 

marcante da cultura de negócios no Brasil e essa pesquisa qualitativa reforça esse 

sentimento. Os indicadores apontados estão abaixo das médias mínimas que seriam 

esperadas. 

 

Promover o empreededorismo interno é fundamental para que os colaboradores tomem 

riscos calculados, inovem, assumam responsabilidades cada vez maiores pelos 

resultados e se preparem para ascender dentro da organização de modo que essa cultura 

permeie toda a organização. 

  

Esse era outro ponto forte que caracterizou a gestão de Jack Welsch à frente da General 

Electric, com vários casos notáveis. 

 
20) Todos os nossos colaboradores sabem os pontos fortes e fracos que temos como 
organização (estão bem informados sobre isso). 
 

0,00% 17,65% 29,41% 47,06% 5,88% 

 

Os números acima da média (razoável) são menores que o desejável e os números 

abaixo da média são um pouco maiores. Assim sendo o testemunho é no sentido que as 

empresas não deixam totalmente claro para os colaboradores seus pontos fortes e fracos 

internos, o que pode dificultar a superação dos pontos fracos e pode não alavancar os 

pontos fortes. Essa postura é temerária principalmente na gestão do pacote de serviços 

que a empresa presta aos seus clientes intermediários e finais. 

 
21) Qualidade de produto para nós é inegociável. 
  

0,00% 0,00% 23,53% 58,82% 17,65% 

 

Ponto forte das empresas avaliadas, ainda que fosse desejável que os resultados se 

apresentassem melhor que o observado. 

 

Qualidade de produtos e serviços são valores totalmente inegociáveis e essa percepção 

interna, da parte dos colaboradores tem que ser muito, muito forte, para que possa se 

traduzir numa percepção forte da parte dos clientes finais (e intermediários). 

 
22) Escutar e responder aos clientes são um meio de vida na nossa empresa. 
 

0,00% 5,88% 29,41% 41,18% 23,53% 

 

Outro ponto forte das empresas, na opinião dos respondentes. As empresas escutam 

bastante os clientes (e são responsivas). 

 

Escutar e responder aos clientes é uma forma de melhorar sempre a qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos e colocar foco no que é relevante para os clientes. 
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Vale sempre lembrar que “ser orientado para marketing” significa escutar todos os 

clientes (internos e externos) do negócio e não somente os clientes finais. Os 

colaboradores, acionistas, canais de distribuição, grupos de interesse e consumidores 

todos têm que ser escutados, e levados em consideração no composto de marketing da 

empresa.  

 

Quando não levamos em conta os acionistas os produtos e serviços podem ser ótimos 

para os clientes finais, mas a empresa corre o risco de fechar porque não dá resultados 

para os investidores. 

 
23) Justiça com os clientes, fornecedores e empregados é muito importante para nós. 

 

0,00% 5,88% 29,41% 23,53% 41,18% 

 

As pessoas não se importam tanto se A ganha mais que B. Isso se aplica a quase todas 

as relações econômicas. Por outro lado se importam muito se a distribuição (seja lá do 

que) for feita de modo injusto. 

 

Essa percepção, na opinião dos avaliadores, não é tão forte dentro das empresas quanto 

seria desejável. Quase 30% consideram (razoável) e 6% (pouco) o resultado encontrado. 

 

Isso pode causar grandes frustrações junto aos clientes se perceberem que as relações 

entre empresas e clientes não são absolutamente justas (tanto nos produtos, suas 

promessas e condições comerciais quanto nos serviços prometidos e efetivamente 

prestados). 

 

Apesar do elevado grau do “muitíssimo” (41%) o resultado final ainda deixa a desejar 

quando se considera a gravidade da afirmação e quando se considera que esta pesquisa 

qualitativa mede a percepção dos colaboradores internos e não dos próprios clientes de 

cada empresa.  

 

Comentário final 

Essa pesquisa, ainda que qualitativa e contando com poucos respondentes, oferece 

diversas indicações interessantes para pesquisas mais sérias no espaço empresarial local 

(e acadêmico) objetivando avaliar-se o quanto efetivamente as empresas são orientadas 

para marketing, para o atendimento e valorização de seus clientes (para o mercado) e o 

quanto não.   
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